
Pro Puruvesi ry Julkaisuvapaa

LEHDISTÖTIEDOTE

Pro Puruvesi ry:n syyskokous pidettiin Kerimäellä sunnuntaina 25.11.2012. Kokouksen hyväksymä 
toimintasuunnitelma ja talousarvio suuntaavat yhdistyksen vuoden 2013 toiminnan. Vuodelle 2013 
valittu hallitus vastaa suunnitelman toimeenpanosta. 

1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013:

Uutena painopistealueena ovat nuoret teemalla ”Nuoret ja Puruvesi”. Tavoitteena on lisätä nuorten 
tietoa ja kiinnostusta Puruveden historiasta ja vesien kirkkaudesta sekä muutoksista, joita viime 
vuosikymmenet ovat Puruvedelle tuoneet. Yhteistyössä koulujen ja muiden nuorten parissa 
työskentelevien tahojen kanssa haetaan nuoria innostavia yhteistyömalleja. Yhdistys selvittää myös 
Puruvesi-pelin kehittämistä. Pelimaailma näyttäisi tarjoavan hyvin mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia.  

Vuoden 2013 alussa vaihtuvat kaikki Puruveden rantakunnat. Savonlinnan ja Kiteen asenne ja 
panostus Puruveteen on erittäin merkittävää Puruveden tulevaisuudelle. Pro Puruvesi ry:n yksi 
painopistealue vuodelle 2013 on hyvän yhteistoiminnan rakentaminen uusien Puruveden 
rantakuntien kanssa.

Vuoden 2013 tapahtumista Puruvesi-seminaari ja Pro Puruvesi-konsertti ovat tärkeimmät. 
Puruvesi-seminaari on sovittu pidettäväksi Ruokkeen lomakylässä Puruveden rannalla uuden 
Kiteen upeissa maisemissa. Ajankohta on lauantai 20.7. tai sunnuntai 21.7. riippuen pääpuhujiksi 
suunniteltujen aikatauluista. Pro Puruvesi -konsertti järjestetään Kerimäen kirkossa sunnuntaina 
14.7. klo 18. Oopperalaulaja Petri Lindroos mestarikurssilaisineen on keskeisessä roolissa sekä 
konsertin järjestelyissä että itse konsertissa. Konsertin tuotto tulee Pro Puruvesi ry:lle Puruvesi-
työhön. Toivomme molempien tilaisuuksien saavan paikkansa myös vuoden 2013 
tapahtumakalentereissa ja tiedotusvälineiden uutisoinnissa.

Yhdistyksen talousarvio on laadittu vuodelle 2013 siten, että tulot ja menot ovat 18 000 euron tasoa.

Liitteenä on koko syyskokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

2. Pro Puruvesi ry:n hallitus vuodelle 2013

Hallituksen ja samalla Pro Puruvesi ry:n puheenjohtajana jatkaa Reijo Jantunen. Hallituksen 
jäseninä jatkavat Jaakko Eerikäinen, Pentti Hiltunen, Esko Hollman, Paavo Jantunen, Hannu 
Kutvonen, Petri Lindroos, Ruth Lähdeaho ja Lasse Musakka. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin 
Kari Lindström ja Mikko Suonio. Nykyisistä hallituksen jäsenistä yhdistyksen perustajajäsen ja 
puuhamies Eero Luukkanen halusi jäädä pois uudesta hallituksesta ja jatkaa aktiivista Puruvesi-
työtä muutoin. Hallituksen järjestäytymiskokokouksessa tammikuun alussa päätetään hallituksen 
sisäinen tehtäväjako.

Toiminnantarkastajana jatkaa Niilo Kaikkonen ja varatoiminnantarkastajana Aarne Hänninen.
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