PRO PURUVESI ry

TOIMINTAKERTOMUS VUOSILTA 2010-2011
1. Yhdistyksen perustaminen
Yhdistyksen perustamiseen vaikutti huoli Puruveden tulevaisuudesta. Puhtaudestaan ja vetensä
kirkkaudestaan tunnettu Puruvesi näytti vähitellen menettävän ainutlaatuista loistokkuuttaan.
Useilla henkilöillä oli samansuuntaisia huolestuttavia havaintoja omilta kotirannoiltaan ja tutuilta
vesialueiltaan. Luotettavaa kokonaiskuvaa Puruveden tilanteesta ei näyttänyt olevan millään
taholla. Juuri valmistunut ”Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015”
luokitteli Puruveden tilanteen erinomaiseksi. Se ei vaikuttanut olevan ollenkaan koko totuus.
Tiedossa ei ollut merkittäviä hankkeita Puruveden kokonaistilanteen selvittämiseksi eikä
korjaaviksi toimenpiteiksi.
Tässä tilanteessa päädyttiin perustamaan Pro Puruvesi - yhdistys tekemään työtä Puruveden
puhtaan tulevaisuuden puolesta. Ajatus yhdistyksen perustamisesta alkoi muovautua keväällä 2010
ja päätös kypsyi alkukesästä 2010. Yhdistyksen perustamisen valmistelu tehtiin nopeasti pienellä
ydinjoukolla, joista muodostui perustajajäsenistö ja yhdistyksen ensimmäinen hallitus. Työhön
haluttiin päästä käsiksi jo kesällä 2010.
Pro Puruvesi – yhdistys perustettiin Kerimäellä 15.7.2010. Yhdistyksen perustajajäsenet ovat
rakennusmestari Jaakko Eerikäinen, eversti evp. Reijo Jantunen, toiminnanjohtaja Hannu
Kutvonen, oopperalaulaja Petri Lindroos, työpäällikkö Eero Luukkanen ja toimitusjohtaja Lasse
Musakka.
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 yhdistyksen yhdistysrekisteriin 19.10.2010.
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.
Ensimmäisen toimintakauden (15.7.2010 – 31.12.2011) keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin
- Puruveden tilan selvittäminen
- Puruveden ja sen tilan tunnettavuuden parantaminen
- perustan rakentaminen Puruveden pitkän ajanjakson huolenpidolle
- pienimuotoisten aktiviteettien aloittaminen Puruveden tilanteen parantamiseksi
- yhdistyksen sisäisen toiminnan kehittäminen ja perusilmeen luominen
2. Jäsenet
Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Jäsenmäärä lähti nopeasti kasvuun. Jo
parin kuukauden kuluessa jäsenmäärä oli 250. Vuoden 2010 lopussa jäseniä oli 400 ja ensimmäisen

toimintakauden päättyessa 31.12.2011 jäsenmäärä oli 673. Niistä varsinaisia jäseniä oli 624 ja
kannatusjäseniä 49.
Jäsenistössä on sekä Puruveden seutukunnan vakituisia asukkaita, vapaa-ajan asukkaita että
muutoin Puruvedestä kiinnostuneita henkilöitä. Vapaa-ajan asukkaiden myötä jäsenkuntaa on
ympäri Suomea, jopa ulkomailla.
3. Hallitus ja kokoukset
Yhdistyksen ensimmäinen hallitus toimintakaudelle 15.7.2010 – 31.12.2011 koostui
perustajajäsenistä. Puheenjohtajaksi valittiin Reijo Jantunen, varapuheenjohtajaksi Lasse Musakka,
sihteeriksi Jaakko Eerikäinen ja rahastonhoitajaksi Hannu Kutvonen. Muut hallituksen jäsenet
olivat Petri Lindroos ja Eero Luukkanen. Tilintarkastajaksi valittiin Niilo Kaikkonen ja
varatilintarkastajaksi Aarne Hänninen.
Hallituksen kokouksia oli toimintakauden aikana 17. Niistä 6 oli vuonna 2010 ja 11 vuonna 2011.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 16.4.2011 ja syyskokous 26.11.2011.
4. Toiminta
4.1. Puruveden tilan selvittäminen
Yhdistyksen hallitus päätti hankkia yleiskuvan Puruveden tilasta kiertämällä ympäri Puruvettä ja
perehtymällä omin silmin tilanteeseen paikallisten opastamana. Oppaamme olivat seuranneet
alueensa muutoksia puolikin vuosisataa. Puruveden tilan heikkeneminen oli selvästi nähtävissä
suurilla osin ranta-aluetta. Menipä erityisesti mihin tahansa lahtialueelle keskustelemaan
paikallisten kanssa, sai kuulla kertomuksia miten rannat olivat olleet vielä 1950- ja yleensä vielä
1960-luvulla täysin puhtaita hiekkarantoja. Nyt ne olivat laajalti vesikasvillisuuden valtaamia
pohjan peittyessä pahimmillaan yli metriseen pohjalietteeseen. Myös selkävesien reuna-alueilla
näkösyvyys oli pienentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi ja näkyvissä oli
muitakin huolestuttavia merkkejä tilanteen heikkenemisestä. Puruveden selkävedet näyttivät olevan
edelleen erinomaisessa kunnossa.
Tällaista kokonaiskuvaa Puruveden ranta-alueiden tilasta ei ollut aiemmin millään taholla. Yhdistys
päätti saattaa muodostamansa tilannekuvan kaunistelematta julkisuuteen. Korostimme, että
tilannekuvan perustana on pitkäaikaista tutkimustietoa lähinnä vain selkävesiltä. Toimme myös
esille yhdistyksen halun olla mukana kaikkien osapuolten kanssa tilanteen parantamiseksi.
Hallitus kirjasi tilannekuvan ja sen perusteella tekemänsä ensimmäiset linjauksensa asiakirjaan
”Etenemisvaihtoehtoja ja ehdotuksia Puruveden tilanteen parantamiseksi”.
4.2. Yhteistyöverkoston muodostaminen ja Puruvesitietouden lisääminen
Yhteistyöverkoston muodostamisessa ja tietouden lisäämiseksi Puruveden tilasta lähdettiin
paikalliselta tasolta, josta edettiin seudulliselle ja maakunnalliselle tasolle.
Puruveden rantakunnat Kerimäki, Punkaharju ja Kesälahti nähtiin paikallisesti tärkeimpinä
osapuolina. Syksyn 2010 aikana järjestettiin kaksi yhteistapaamista (30.9.2010 ja 17.10.2010).
Niissä käsiteltiin Puruveden tilannetta ja tehtiin tunnetuksi yhdistyksen toimintaa. Yhteistyö
erityisesti Kerimäen ja Punkaharjun kunnan kanssa on kehittynyt toimintakauden aikana.
Syksyllä 2010 tavattiin Kerimäen ja Punkaharjun yrittäjien, Pro Kesälahti ry:n, Kerimäki-Seuran ja
Puruveden kalastusalueen edustajia. Tilaisuuksissa kuultiin heidän näkemyksiään Puruvedestä ja
yhdistyksen puolesta selviteltiin Puruveden tilaa ja yhdistyksen toimintaa.
Yhteistoimintamahdollisuuksia Suomen Järvikalastusmuseon edustajien kanssa hahmoteltiin

syksyn 2010 ja vuoden 2011 tapaamisissa. Museon kehittyminen Suomen Järvikalastus- ja
vesimuseoksi laajentaa yhteistoiminnan mahdollisuuksia. Pro Puruvesi ry:n edustaja valittiin
syksyllä 2011 Suomen Järvikalastus- ja vesimuseosäätiön valtuuskuntaan.
Seudullisella tasolla oli 6.10.2010 tapaaminen Savonlinnan seudun kuntayhtymän seutujohtajan
kanssa. Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeeseen tutustuttiin 24.8. Kesälahden
pohjoisosassa. Myös Kesälahden eteläosan alustaviin suunnitelmiin tutustuttiin jo syksyllä 2010.
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa oltiin mukana keväällä 2011. Tällöin (8.6.2011) tarkasteltiin
myös Naaranlahden – Putkiniemen valuma-alueita Etelä-Savon metsäkeskuksen ja Riistakeskuksen
Life-hankkeen edustajien kanssa. Suunnittelun ja toimenpiteiden edistymistä on seurattu tiiviisti.
Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja tutustui Puruveden tilanteeseen kesällä 2011.
Yhteistoimintaa on kehitetty kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin liittynein Pro Puruveden alustuksin
Puruveden tilasta. Luonnonsuojelupiiri antoi asiantuntijatukea omien rantojen kunnostajille
järjestetyissä tilaisuuksissa.
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johdon kanssa oli tapaaminen 26.11.2010. Etelä-Savon Elykeskuksen johtajan, Savonlinnan seudun seutujohtajan ja Kerimäen, Punkaharjun ja Kesälahden
edustajien kanssa oli yhteispalaveri 1.12.2010.
Etelä-Savon ELY-keskuksen joulukuussa 2010 perustamaan ”Savonlinnan seudun vedet” toimintaryhmään kutsuttiin myös Pro Puruvesi ry:n edustaja Myös valmistelutyötä tekevään
”työnyrkkiin” valittiin yhdistyksen edustaja. Toukokuun lopulla 2011 ”työnyrkki” tutustui päivän
ajan Puruveden tilanteeseen Sorvaslahti – Putkiniemi suunnalla. Toimintaryhmä ja ”työnyrkki” ovat
antaneet hyvän foorumin tuoda esille Puruvettä ja sen ongelmia sekä rakentaa osaltaan
yhteistyöverkostoa.
Toimintakauden aikana on seurattu muita vesistöjen kunnostushankkeita. Kiinteimmin on oltu
yhteydessä Onkamojärvi- ja Simpelejärvi-hankkeisiin.
Yhteistoiminta Jäälinna ry:n kanssa alkoi syksyllä 2010. Tehdyn sopimuksen mukaisesti toimitettiin
jäätä Jäälinna ry:n järjestämiin jääveistotapahtumiin sekä Savonlinnaan että Lappeenrantaan
talvella 2011. Yhteistoiminta laajeni vuoden 2011 syksyllä sopimuksiin Puruveden jään
toimittamisesta talvella 2012 Heurekaan Vantaalle sekä Jäälinna Spektaakkeliin Savonlinnaan.
Sopimuksiin liittyi merkittävänä osana Puruveden erityisluonteelle annettava julkisuus.
Vuoden 2011 aikana oli ensimmäisiä yhteydenottoja myös valtakunnalliselle tasolle Suomen
ympäristökeskukseen, SITRA:an ja FWF:iin (Finnish Water Forum). Valtakunnallisia yhteyksiä
päätettiin laajentaa ja monipuolistaa vuoden 2012 aikana.
4.3. Puruvesi-strategian laatiminen
Pro Puruvesi ry päätti laatia Puruvesi-strategian suuntaamaan eri osapuolten toimintaa yhteisten
tavoitteiden päämäärähakuiseksi toteuttamiseksi. Puruveden kuuluminen kahteen maakuntaan lisää
tavanomaisestakin potentiaalisten toimijoiden määrää. Puruvesi-työn nähtiin jatkuvan
vuosikymmeniä.
Yhdistyksen hallitus hyväksyi strategian 15.10.2011. Se lähetettiin keskeisille Puruvesi-työn
osapuolille. Strategia on ollut nähtävissä myös kotisivuilla. Puruvesi-strategian keskeisiä osia ovat
visio, tavoitteet ja toiminnan suuntaviivat.
4.4. Puruvesi-seminaari
Ensimmäinen Puruvesi-seminaari järjestettiin Kerimäellä 6.8.2011. Hotelli Herttua tarjosi

seminaarille Puruveden rannalla mainiot puitteet. Valtiovallan ja seutukunnan terveiset ja
näkemykset vesistöjen merkityksestä toi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja aiempi
ympäristöministeri Jouni Backman. Yhteiskuntatieteiden tohtori Tero Mustonen ja ympäristötieteen
dosentti Heikki Simola esitelmöivät Puruveden syntyhistoriasta ja nuottausperinteestä. Puruveden
nykytilaa valotti yhdistyksen puheenjohtaja.
Puruvesi-seminaarista päätettiin tehdä Pro Puruveden vuosittainen tapahtuma. Pitopaikat kiertävät
Puruveden rantakunnissa. Vuoden 2012 seminaari päätettiin pitää Punkaharjulla.
4.5. Info-tilaisuudet omien rantojen kunnostajille
Kerimäellä Hotelli Herttuan rannassa ja Punkaharjulla Sorvaslahdella pidettiin 29.6.2011 infotilaisuudet omien rantojen kunnostajille. Tilaisuudet järjestettiin yhdessä Etelä-Savon ELYkeskuksen ja Kerimäen ja Punkaharjun kunnan kanssa. Tilaisuuden teemana oli mitä omilla
rannoilla saa tehdä ja mitä kannattaa tehdä. Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja oli
asiantuntijana vesikasvien tunnistuksessa.
4.6. Sinileväesiintymä syksyllä 2011
Pro Puruvesi ry:n puheenjohtaja sai 29.8. ilmoituksen yhdistyksen jäseneltä, että Punkaharjun ja
Kesälahden raja-alueella olevien Mehtolanlahden ja Ristlahden vesi on oleellisesti samentunut.
Sanana päivänä tutustuttiin paikanpäällä tilanteeseen ja todettiin veden muuttuneen myös koko
Palajakanlahdella vihertävänruskeanharmaaksi. Näkösyvyys oli pahimmillaan vain muutama
kymmenen senttiä.
Pro Puruvesi ry teki tilanteesta virallisen ilmoituksen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELYkeskuksiin sekä Punkaharjun ja Kesälahden kuntaan. Etelä-Savon ELY-keskuksen 31.8. ottamasta
vesinäytteestä selvisi kyseessä olevan sinilevän. Sinilevää oli kauttaaltaan koko vesipatsaan
syvyydellä noin 10 km2:n alueella. Esiintymä oli vesien kylmenemisestä huolimatta voimakas vielä
lokakuussa. Etelä-Savon ELY-keskus otti useita laajoja näytesarjoja.
Sinileväesiintymän perussyy oli pohjaan pitkän ajanjakson aikana kertyneen pohjalietteen fosforin
ja typen purkautuminen sinilevälle edullisella tavalla. Tekijät, jotka sysäsivät tapahtuman käyntiin,
ovat edelleen epäselvät laajoista näytteiden otosta huolimatta.
Pro Puruvesi jäsenineen oli hyvin kiinteästi mukana sekä tilanteen jatkuvana seuraajana että
näytteiden ottoon liittyen paikallisina oppaina. Yhdistyksellä oli merkittävä rooli myös
tilannekuvan antamisessa tiedotusvälineille.
4.7. Julistekilpailu
Pro Puruvesi ry järjesti yhdessä Puruvesi-lehden kanssa Kerimäen, Punkaharjun ja Kesälahden
yläasteen oppilaille alkuvuodesta 2011 julistekilpailun. Aiheena oli ”Yhdessä puhtaan Puruveden
puolesta”. Kilpailutöitä tuli yli 50. Voittajaksi valittiin Aleksanteri Paaskosken, toiseksi Heidi
Pirhosen ja kolmanneksi Johanna Silventoisen kilpailutyö. He olivat Punkaharjun oppilaita. Kaikki
kilpailutyöt olivat kuukauden ajan nähtävillä Punkaharjun kirjaston seinällä.
4.8. ”Arvon penkka”
Pro Puruvesi ry kutsui Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, Kesälahden kunnan, Villalan
kalastusosakaskunnan ja Villalan kyläyhdistyksen edustajat palaveriin 8.2.2011 Villalaan. Sovittiin
etenemistavasta ja vastuista vuosikymmeniä haitanneen ilmeisen luvattomasti Kevätösniemeen
rakennetun tiepenkereen purkamiseksi. Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi syksyllä 2011
purkuluvan, jonka Pro Puruvesi ry maksoi. Paikalliset toimijat yhdessä Pohjois-Karjalan ELYkeskuksen kanssa vastasivat penkan purkamisesta. Työ suoritettiin vuodenvaihteessa 2011/2012.

4.9. Ristlahden pumppuasema
Pro Puruvesi ry kutsui Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen ja
Haukolanlahden pengeryhtiön edustajat maastokäynnille Ristlahden alueelle 10.11.2011
tarkastelemaan miten voitaisiin vähentää pumppuaseman toiminnan kielteisiä vaikutuksia.
Pumppuasema oli pumpannut 1970 – luvulta lähtien rannan peltoaukean valumavedet suoraan
Ristlahteen. Maastokäynnin aikana hahmoteltiin uusia ratkaisuja, jotka niveltyisivät myös
meneillään olleisiin metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeen toimenpiteisiin. Pohjois-Karjalan ELYkeskus otti vastuulleen suunnittelun alkukesästä 2012 .
4.10. Hautaniemen kaava
Hautaniemen kaava oli Kerimäen kunnanvaltuuston käsittelyssä 31.1.2011. Pro Puruvesi ry piti
kaavaratkaisua eräiltä osin Puruveden kannalta huonona. Neuvottelussa Kerimäen kunnan
johtohenkilöstön kanssa saatiin joitakin parannuksia valtuustoon menneeseen ehdotukseen, mutta
siihen jäi edelleen mielestämme ongelmakohtia. Pro Puruvesi ry laati valtuutetuille muistion, jossa
ongelmiin kaavassa kiinnitettiin huomiota. Valtuusto kuitenkin hyväksyi kaavan muutoksitta.
Joukko yksityishenkilöitä teki kaavasta valituksen Kuopion hallinto-oikeuteen. He käyttivät
valituksessaan myös Pro Puruvesi ry:n laatimaa muistiota. Kuopion hallinto-oikeus kumosi
Hautaniemen kaavan 26.1.2012 tekemällään päätöksellä. Päätöksen perusteluihin tuli monia asioita,
joihin yhdistyksemme oli kiinnittänyt huomiota. Päätöksellä perusteluineen on merkitystä tulevissa
Puruveden kaavaratkaisuissa.
5. Pro Puruvesi ry:n logo, tunnusvärit ja kotisivut
Pro Puruvesi ry:n logon tekijäksi valittiin punkaharjulainen Reijo Pakarinen. Valitussa logossa
pelkistyy Puruvesi, joka selkävesiltään on kristallinkirkas. Reunoja kohden logon väri tummenee
kuten Puruveden vesikin. Logo heijastelee myös yhdistyksen tunnusväreiksi valittuja sinistä,
valkoista ja hopeaa. Logo julkistettiin Punkaharjulla tiedotustilaisuudessa 4.2.2011. Reijo
Pakarinen suunnitteli yhdistyksen logon korvauksetta.
Yhdistyksen kotisivujen valmistajaksi valittiin Marikoo. Kiinteässä yhteistyössä tehdyt kotisivut
www.propuruvesi.fi avattiin 4.2.2011. Kotisivut ovat Pro Puruveden keskeinen info-kanava ja
näyteikkuna. Niitä on pidetty aktiivisesti ajantasaisena.
6. Tiedotustoiminta
Tiedotustoiminta otettiin Pro Puruveden perustamisesta alkaen strategiseksi osa-alueeksi jo senkin
vuoksi, että tietoisuuden lisääminen Puruvedestä ja sen tilasta on yhdistyksen yksi avaintehtävistä.
Tiedotussuunnitelmaan kuului keskeisenä osana sopiviin vaiheisiin sijoitetut tiedotustilaisuudet
niihin mietittyine teemoineen ja tiedotteineen. Toimintakauden aikana järjestettiin viisi
tiedotustilaisuutta paikallisille ja maakunnallisille tiedotusvälineiden edustajille. Ajankohdat ja
teemat olivat:
- 15.7.2010, Pro Puruvesi – yhdistyksen perustaminen, Kerimäki
- 8.9.2010, Puruveden tila, Mehtolanlahti Punkaharju/Kesälahti
- 4.2. 2011, logon ja kotisivujen julkistus, Punkaharju
- 18.2.2011, jään nosto Puruvedestä, Pääkanta Kerimäki
- 29.11.2011, Puruvesi-strategia, vuoden 2012 toimintasuunnitelma, osuuspankkien lahjoitus,
Kesälahti
Yksittäisistä tapahtumista erityisesti jäänveistokisat talvella 2011 Olavinlinnassa ja syksyn 2011
laaja sinileväesiintymä saivat paljon julkisuutta. Yhdistys käytti tilaisuudet tehdä Puruvettä ja sen
tilannetta tunnetuksi.

Pro Puruvesi osallistui omalla osastolla 14.5.2011 Kerimäellä ”Tonttitohinat ja Kylämarkkinat”tapahtumaan. Yhdistyksen logolla varustetut paidat ja lippikset olivat siellä ensimmäistä kertaa
myynnissä. Kesälahdella osallistuttiin 20.5.2011 Pro Kesälahti ry:n järjestämään Kesälahti City
Mahaton – tapahtumaan kiertämällä yksi viestiosuus ja pitämällä ko. päivän puheenvuoro.
Kesälahden Muikkumarkkinat ja Lohikuninkuussoutu – tapahtumaan osallistuttiin 2.-3.7.2011
yhteisellä osastolla Pro Kesälahti ry:n kanssa. Samanaikaisesti pidetyssä Kesälahden
kesäasukastapahtumassa pidettiin alustus Puruveden tilasta ja yhdistyksestämme.
Yhdistys on suhtautunut myönteisesti haastattelupyyntöihin ja pyyntöihin kirjoittaa lehtiin juttuja.
Tiedotusvälineet ovat merkittävällä tavoin tukeneet työtä Puruveden hyväksi.
Tärkeänä osana tiedotustoimintaa on ollut myös kotisivujen www.propuruvesi.fi ajantasaisuudesta
huolehtiminen.
Pro Puruvesi ry sai Puruvesi-lehden vuoden 2010 Antti-patsaan.
7. Talous
Pro Puruvesi-yhdistys aloitti toimintansa 15.7.2010 ilman alkupääomaa. Jäsenmäärän nopeasti
kasvaessa vapaaehtoisista jäsenmaksuista alkoi kertyä varoja alkuvaiheen toiminnan
välttämättömiin menoihin. Osan menoista maksoivat hallituksen jäsenet.
Puruveden jään toimittamisesta talvella 2011 talkootyönä jäänveistokisoihin Savonlinnaan ja
Lappeenrantaan saatiin mm. kotisivujen valmistamiseen ja keväällä 2011 myyntiin tulleiden
paitojen ja lippisten ostoon tarvittavia varoja. Keväästä 2011 lähtien yhdistyksen taloudellinen
tilanne alkoi parantua vapaaehtoisten jäsenmaksujen lisääntyessä, paitojen ja lippisten
myyntituloista ja vuoden 2011 lopulla Kerimäen, Savonlinnan ja Kesälahden osuuspankkien
yhteensä 3000 euron lahjoituksen myötä.
Suurimpia kuluja toimintavuoden aikana olivat Puruvesi-seminaarin tilavuokra ja kahvitarjoilu,
kotisivujen valmistus ja ylläpito (päivitykset itse kustannuksitta), ”Arvon penkan” purkuluvan
maksu Itä-Suomen aluehallintovirastolle.ja myyntiin tulleiden paitojen ja lippisten hankinta,
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita eikä mitään kulukorvauksia. Myöskään
muita kokouskuluja ei ole yhdistykselle aiheutunut.
Lainaa ei ole toimintakauden aikana otettu.
Tilikauden päättyessa 31.12.2011 yhdistyksellä oli pankkitilillä rahaa 3 331, 79 €. Vaihto-omaisuus
ja muut erät huomioon ottaen tilikauden tulos oli 5 405,86 € ylijäämäinen. Uusi toimintakausi
1.1.2012 päästiin aloittamaan varsin erilaisesta taloudellisesta tilanteesta kuin oli 15.7.2010
yhdistyksen aloittaessa toimintansa.
Kiitos jäsenillemme ja kaikille tukijoillemme! Te olette mahdollistaneet myös taloudellisesti Pro
Puruvesi ry:n toiminnan alkamisen yhteisessä työssämme puhtaan Puruveden puolesta.
Kerimäki 31.3.2012
Pro Puruvesi ry:n hallitus

