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TOIMINTAKATSAUS VUODELTA 2010 JA ALKUVUODESTA 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
vesialueilta. Luotettavaa kokonaiskuvaa Puruveden tilanteesta ei näyttänyt olevan millään taholla.
Juuri valmistunut ”Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015” luokitteli
Puruveden tilan erinomaiseksi. Se ei vaikuttanut olevan ollenkaan koko totuus Puruveden
tilanteesta. Tiedossa ei ollut merkittäviä hankkeita tai hankesuunnitelmia Puruveden
kokonaistilanteen selvittämiseksi eikä korjaaviksi toimenpiteiksi.
Tässä tilanteessa päädyttiin perustamaan Pro Puruvesi – yhdistys. Ajatus yhdistyksen
perustamisesta alkoi muotoutua keväällä 2010 ja päätös kypsyi alkukesästä 2010. Yhdistyksen
perustamisen valmistelu tehtiin nopeasti pienellä ydinjoukolla, joista muodostui perustajajäsenistö
ja yhdistyksen ensimmäinen hallitus. Nopealla valmisteluaikataululla haluttiin päästä työhön käsiksi
jo kesällä 2010.
Pro Puruvesi – yhdistys perustettiin Kerimäellä 15.7.2010. Yhdistyksen perustajajäsenet cvat
rakennusmestari Jaakko Eerikäinen, eversti evp. Reijo Jantunen, toiminnanjohtaja Hannu Kutvonen,
oopperalaulaja Petri Lindroos, työpäällikkö Eero Luukkanen ja toimitusjohtaja Lasse Musakka.
Yhdistyksen ensimmäinen hallitus koostuu perustajajäsenistä. Puheenjohtajana toimii Reijo
Jantunen, varapuheenjohtajana Lasse Musakka ja sihteerinä Jaakko Eerikäinen. Hallitus kokoontui
vuoden 2010 aikana kuusi kertaa. Tilintarkastajaksi valittiin Niilo Kaikkonen ja
varatilintarkastajaksi Aarne Hänninen. Seuraava hallitus valitaan kokonaisuudessaan
syyskokouksessa 2011.
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 Pro Puruvesi – yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin
19.10.2010.
Yhdistys korostaa poliittista sitoutumattomuuttaan ja riippumattomuuttaan muista järjestöistä.
Puruvedestä toivottiin alusta alkaen seutukunnan yhteistä asiaa, mutta myös valtakunnallisen
kiinnostuksen kohdetta.

2. Alkuvaiheen toiminta
Alkuvaiheen keskeisiä tavoitteita oli tehdä yhdistystämme tunnetuksi, nostaa Puruvesi huomion
kohteeksi, hankkia yleiskuva Puruveden tilasta ja käynnistää jäsenhankinta.
Yhdistyksen hallitus päätti hankkia yleiskuvan Puruveden tilanteesta kiertämällä ympäri Puruvettä
ja perehtymällä omin silmin tilanteeseen paikallisten opastamana. Oppaamme olivat monesti
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 kymmenien senttien – pahimmillaan yli metriseen – pohjalietteeseen. Myös
selkävesien reuna-alueilla näkösyvyys oli pienentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana
kymmeniä prosentteja.
Tällaista kokonaiskuvaa Puruveden ranta-alueiden tilanteesta ei ollut aiemmin millään taholla.
Yhdistys päätti saattaa saamansa tilannekuvan kaunistelematta julkisuuteen. Samalla toimme esille,
että tilannekuvan perustaksi ei ole saatu kuin sirpaloitunutta ja pitkäaikaisseurantana lähinnä vain
selkävesiä koskevaa tutkimustietoa. Toimme myös esille, että Puruvesi on erityisesti selkävesiensä
osalta muihin Suomen vesistöihin verrattaessa erinomaisessa kunnossa, mutta kehitys omaan
aiempaan tilanteeseen verrattuna on ranta-alueilla hyvin huolestuttava. Toimme myös esille
yhdistyksen halun olla mukana kaikkien osapuolten kanssa työssä tilanteen parantamiseksi.
Paikallisten ja maakunnallisten tiedotusvälineiden kiinnostus Puruvedestä tarjosi yhdistykselle
erinomaisen ja välttämättömän kanavan tuoda nopeasti Puruveden tilannetta laajalti julkisuuteen. Se
antoi samalla mahdollisuuden tehdä yhdistystä ja sen toimintaa tunnetuksi. Jäsenmäärä alkoi kasvaa
nopeasti ja oli noussut kahdessa kuukaudessa noin 250:een.

3. Syksy 2010
Syksyn 2010 keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin yhteisen tahtotilan rakentaminen paikalliselle tasolle
Puruvesi-sydämeksi sekä yhteydenotot Puruveden kannalta keskeisiin viranomaistahoihin sekä
Etelä-Savon että Pohjois-Karjalan alueella. Yhteydenotoissa haluttiin lähteä paikalliselta tasolta
ylöspäin. Syksyn tavoitteena oli myös perehtyä muitten saamiin kokemuksiin vastaavanlaisista
hankkeista. Samalla syntyisi perusteita ensimmäisille omille suunnitelmille ja esityksille.
Pidimme hyvin tärkeänä, että Puruveden rantakunnat Kerimäki, Punkaharju ja Kesälahti lähtisivät
yhteistuumin tositoimiin Puruvesi-asiassa. Ensimmäinen yhteinen tapaaminen kutsuttiin koolle
Kerimäelle 30.9.2010. Osallistujina oli Pro Puruveden edustajien lisäksi Punkaharjun ja Kerimäen
kunnan johtoa. Keskeisenä aiheena oli informointi Puruveden tilanteesta ja yhteistoiminnan
rakentaminen. Valitettavasti Kesälahdelta ei tullut edustajia. Seuraava yhteistilaisuus pidettiin
Punkaharjulla 17.11.2010. Mukana oli kaikkien kolmen kunnan johtohenkilöstöä. Tilaisuudessa
käsiteltiin alustavasti myös etenemisvaihtoehtoja. Onkamojärvien kunnostushankkeen
projektikoordinaattori Tuovi Vaaranta selvitti heidän hankettaan ja siitä saatuja kokemuksia. Näitten
tilaisuuksien kautta alkoi rakentua yhteistoiminnan pohjaa Puruveden ympäryskuntien kanssa
Puruveden kunnostusasioissa.
Syksyn 2010 aikana tapasimme useita paikallisten yhdistysten edustajia kuten Punkaharjun ja
Kerimäen yrittäjäjärjestöjen puheenjohtajat sekä Pro Kesälahti – yhdistyksen sekä Kerimäki-Seuran
henkilöstöä. Yhdistyksen edustajat olivat kertomassa Puruveden tilanteesta Puruveden
Kalastusalueen ja Kerimäen Yrittäjäjärjestön syyskokouksessa

Savonlinnan seudun kuntayhtymän seutujohtaja Marjukka Aarnion kanssa oli palaveri 6.10.2010.
Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeeseen tutustuttiin Jukka Hirvosen
opastuksella 24.8. Kesälahden pohjoisosassa. Samalla luotiin yhteistoiminnan perusteita
metsäkeskuksen suuntaan. Maastontiedustelussa Jukka Hirvosen kanssa tutustuttiin 10.11.
Ristlahden ja Hauvankahden valuma-alueisiin.
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johdon kanssa oli tapaaminen 26.10.2010 Joensuussa. ELYkeskuksen johdolle välitettiin yhdistyksen tilannekuva Puruvedestä ja kuultiin ELY-keskuksen
tilannekuva. Etelä-Savon ELY-keskuksen johtaja Pekka Häkkinen selvitti heidän tilannekuvansa
Puruvedestä ja meillä oli mahdollisuus selvittää omamme seutujohtaja Marjukka Aarnion 1.12.2010
koollekutsumassa tilaisuudessa. Paikalla oli myös Kesälahden, Punkaharjun ja Kerimäen kuntien
johtoa.
Etelä-Savon ELY-keskus perusti joulukuun alussa ”Savonlinnan seudun vedet” - toimintaryhmän.
Toimintaryhmässä on Pro Puruvesi ry:n edustaja, kuten myös toimintaryhmän nimeämässä kuuden
henkilön ”työnyrkissä”. Puruvesi kuuluu toimintaryhmän vastuupiiriin. Työnyrkki valmistelee ja
toimintaryhnä käsittelee mm. Puruvettä koskevia suunnitelmia. Työnyrkki tutustuu Puruveden
tilanteeseen 31.5.2011 maastokäynnillä. Etelä-Savon ELY-keskus on jo käynnistänyt vesinäytteiden
oton kaikkiaan 16:sta pisteestä ympäri Puruvettä sisältäen keskeiset Puruveteen laskevat joet
suualueineen yhteistoiminnassa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa. Toimintaryhmä on
yhdistykselle tärkeä linkki Etelä-Savon ELY-keskuksen suuntaan. Toimintaryhmän kotisivut
löytyvät osoitteesta http://slnsvesienhoito.wordpress.com.
Yhdistys on alusta alkaen korostanut Puruvesi-tutkimuksen merkitystä. Olemassa oleva
tutkimustieto osoittautui erityisesti valuma-alueilta ja rannoilta puutteelliseksi, sirpaleiseksi ja
vaikeasti käyttöön saatavaksi. Yhdistys kuulosteli Itä-Suomen Yliopiston kiinnostusta panostaa
Puruvesi-tutkimukseen ja rakentaa siitä pilottihanke seuraavan sukupolven tutkimusmetodien ja
tutkimusvälineistön kehittämiseksi. Yliopistolla ei ollut sellaiseen halukkuutta. Tämän jälkeen Pro
Puruvesi ry haki Ympäristöministeriön apurahaa olemassaolevan tutkimustiedon kokoamiseksi ja
analysoimiseksi. Tavoitteena on saada aikaan pitkäjänteinen tutkimussuunnitelma, joka tukee sekä
koko Puruveden tilanteen seurantaa että tulevia paikallisia kunnostushankkeita.
Kesällä syntyneen tilannekuvan ja syksyn tapaamisten perusteella yhdistyksessä muodostettiin
alustava käsitys etenemisvaihtoehdoista. Asiakirja ”Etenemisvaihtoehtoja ja ehdotuksia Puruveden
tilanteen parantamiseksi” sisältää tilannearvion, pitkän ajanjakson tavoitteen ja näkemyksen
tarvittavista toimenpiteis. Asiakirja on saatettu laajalti sekä paikallisten että alueellisten
viranomaisten ja muittenkin tahojen tietoon. Asiakirja löytyy myös yhdistyksen kotisivuilta
www.propuruvesi.fi kohdasta ”Materiaalia”.

4. Talvi 2010/2011
Talvikauden 2010/2011 keskeisinä tavoitteina olivat Pro Puruveden omaan ilmeeseen liittyvien
perusteiden rakentaminen ja vuoden 2011 suunnittelu ja valmistelu. Puruveden jäästä muodostui
yhdistykselle merkittävä markkinointimahdollisuus.
Pro Puruveden ilme
Pro Puruvesi ry:n kotisivujen aikaansaamiseksi valmisteltiin tarjouspyynnöt marraskuussa 2010 ja
lähetettiin joulukuun alussa 2010. Saatujen tarjousten perusteella valittiin edullisimman tarjouksen
tehnyt ”Marikoo” kotisivujen tekijäksi. Marikoo:n kanssa kiinteässä yhteistyössä tehdyt Pro
Puruvesi ry:n kotisivut avattiin 4.2.2011 osoitteeseen www.propuruvesi.fi. Kotisivujen kautta
saadaan entistä paremmin välitetyksi Puruvesi-asiaa ja infoa yhdistyksen toiminnasta sekä omalle

jäsenkunnalle että ulkopuolisille. Kotisivujen kautta voi myös liittyä yhdistyksen jäseneksi. Sivujen
päivitys on Pro Puruvesi ry:n vastuulla.
Pro Puruvesi ry:n logo päätettiin tilata punkaharjulaiselta Reijo Pakariselta. Hänen laatimiensa
vaihtoehtojen pohjalta valittiin perusratkaisu, josta Reijo Pakarinen teki Pro Puruvesi ry:n logon.
Logossa pelkistyy Puruvesi, joka selkävesiltään on kristallinkirkas. Rantoja kohden logon väri
tummenee kuten Puruveden vesikin. Logo heijastelee hyvin myös Pro Puruvesi ry:n tunnusvärejä,
jotka ovat sininen, valkea ja hopea. Reijo Pakarinen luovutti logon yhdistykselle korvauksetta.
Olemme erittäin kiitollisia Reijo Pakariselle.
Pro Puruvesi ry järjesti yhdessä Puruvesi-lehden kanssa julistekilpailun Puruveden ympäryskuntien
yläasteen oppilaille teemalla ”Yhdessä puhtaan Puruveden puolesta”. Yli viidenkymmenen
kilpailutyön joukosta voittajaksi valittiin Aleksanteri Paaskosken juliste. Toisen palkinnon sai Heidi
Pirhonen ja kolmannen palkinnon Johanna Silventoinen. Punkaharjun yläasteen oppilaat ja heitä
työhön innostanut opettaja Tarja Könönen ansaitsevat lämpimän kiitoksen. Ainakin palkituista töistä
painatetaan julisteet, joita käytetään Puruvesi-markkinoinnissa. Palkitut julisteineen löytyvät
yhdistyksen kotisivuilta kohdasta ”Materiaalia, kuvia”.
Pro Puruvesi ry:n logolla varustetut paidat ja lippikset tulevat myyntiin kesän 2011 tapahtumiin.
Valinta tehtiin tarjouskilpailun perusteella. Kysynnän mukaan laajennetaan vuoden 2011 aikana
omien tuotteiden valikoimaa. Tavoitteena on saada Puruvesi-asialle sitäkin kautta näkyvyyttä.
Samalla saanemme pientä tuloa työhön Puruveden hyväksi.
Puruveden jää
Yhdistykselle tarjoitui mahdollisuus tehdä Puruvettä tunnetuksi jään avulla. Jäälinna ry:n kanssa
tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti Pro Puruvesi ry toimitti Puruveden jäätä Olavinlinnaan ja
Lappeenrantaan Kansainvälisen Jäälinnafestivaalin jäänveistäjien käyttöön. Kaikkiaan toimitettiin
noin 150 palaa puolimetristä raudusjäätä. Kunkin palan koko oli 50x100 cm. Jäälinnafestivaali
sambateemoineen sai laajaa valtakunnallista julkisuutta kun siihin liittyi vielä Olavinlinnassa MissSuomi- kiertue missiehdokkaiden jäänveisto-osuuksineen.
Jäännostoa väritti hurja pakkanen. Aamuisin työt aloitettiin yli 30 asteen pakkasessa eikä alle 20
asteen lukemilla hellitty koko noston aikana. Pro Puruveden karskit kaverit siitä kyllä selvisivät,
mutta Jäälinna ry:llä oli sahojen kanssa suuria vaikeuksia.
Pro Puruveden jääprojektia tuki merkittävästi Kerimäen kunta, Saimaan Rahtikuljetus ja
Huoltoasema Tervonen. Heille suuri kiitos.
Jäälinna ry:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti Puruveden jäätä oli ihailtavana myös
Helsingissä matkamessuilla. Tulevia vuosia koskevia sopimuksia ei ole tehty, mutta alustavia
keskusteluja on käyty myönteisessä hengessä Jäälinna ry:n ja erään muunkin tahon kanssa.
Jääprojektit antavat talvikauteen erinomaisen foorumin tehdä Puruvettä tunnetuksi
valtakunnallisestikin. Se on myös jäsenistölle hyvä talkootyön kohde jääalueen puhtaanapitoineen.
Jään toimituksesta saatu talkookorvaus on osa yhdistyksen omaa varainhankintaa.
Puruveden kristallinkirkkaan jään myötä toimme esille Puruveden selkävesien erityislaatuista
kirkkautta. Samalla korostimme, että jää oli yhtä loistavaa kaikilla ranta-alueillakin vielä 1950luvulla. Nyt monien lahtialueiden jää ei enää loista samalla tavoin.
Juttu ja kuvia jäännostosta, Puruveden jäästä tehdyistä jääveistoksista ja Puruveden jäätä veistävistä
missiehdokkaista löytyy yhdistyksen kotisivuilta kohdasta ”Materiaalia, kuvia”.

Toimtasuunnitelma vuodelle 2011
Pro Puruvesi ry:n hallitus valmisteli loppuvuonna 2010 vuoden 2011 toimintasuunnitelman.
Sääntöjensä mukaisesti yhdistys ei pitänyt vielä vuonna 2010 syyskokousta, joten hallitus hyväksyi
toimintasuunnitelman vuodeksi 2011.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 rakentuu etenemiselle neljällä osa-alueella, jotka ovat:
- Puruveden ja sen tilan tunnettavuuden parantaminen,
- tutkimus,
- pienin varoin nopeasti käynnistettävät toimet ja
- isojen hankkeiden valmistelu
Puruveden ja sen tilanteen tunnettavuutta parannetaan vuonna 2011 myös maakunnallisella ja
valtakunnallisella tasolla samalla kun Puruvesi pidetään aktiivisen seurannan ja keskustelun
kohteena paikallisella ja seudullisella tasolla.
Puruveden koko tutkimustieto kootaan ja analysoidaan Pro Puruveden hankkeena, mikäli
Ympäristöministeriöltä saadaan haettu apuraha. Muutoin etsitään vaihtoehtoisia tapoja asian
hoitamiseksi. Yhdistys osallistuu Puruveden jatkotutkimuksen suunnitteluun ja mahdollisuuksien
mukaan toteutukseen. Pro Puruvesi on tehnyt SITRA:an sisävesitutkimusta käsittelevän hankeesityksen.
Kesän 2011 painopistealueita on vapaaehtoistyön aktivointi omien rantojen kunnostukseen. Siihen
liittyen yhdistys on tehnyt esityksen Kesälahden, Punkaharjun ja Kerimäen kunnille erillisistä
palavereista, joissa suunnitellaan vapaaehtoistyön tukemiseen liittyvää yhteistoimintaa. Tavoitteena
on yhden neuvontatilaisuuden järjestäminen valitulla ranta-alueella kussakin kolmessa kunnassa.
Keskeisinä aiheina olisi mitä omilla rannoilla saa tehdä, miten työ kannattaa tehdä ja miten tätä
vapaaehtoistyötä voitaisiin eri tahoilla tukea.
Yhdistys pyrkii saamaan kesän aikana käyntiin ensimmäisen ison hankekokonaisuuden valmistelut.
Yhdistyksen esitys ensimmäiseksi isoksi hankekokonaisuudeksi on Ruokkeen – Ristlahden –
Hauvanlahden – Naaranlahden – Putkiniemen vesi-alue valuma-alueineen.
Pro Puruvesi ry:n varainhankinta perustuu vielä ainakin vuoden 2011 alkupuoliskolla vapaaehtoisiin
jäsen- ja kannatusmaksuihin sekä jään toimittamisesta saatuun talkookorvaukseen. Loppuvuodesta
arvioidaan saatavan pientä tuloa myös yhdistyksen tuotteiden myynnistä. Leader-rahoitus näyttäisi
mahdolliselta joihinkin hankkeisiin. Niissä on toistaiseksi yhdistyksen kannalta ongelmana
omarahoitusosuus ja väliaikaisrahoitus. Sopivien apurahojen osalta seurataan aktiivisesti tilannetta.
Hallituksen jäsenet ovat itse vastanneet toistaiseksi kaikista omista kuluistaan ml. matkakulut.
Myöskään hallituksen kokouksista ei ole aiheutunut yhdistykselle kuluja.
Pro Puruvesi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2011 löytyy yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta
www.propuruvesi.fi kohdasta ”Materiaalia, asiakirjoja”.

5. Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä lähti hyvin nopeasti kasvuun. Jo parin kuukauden toiminnan jälkeen
jäsenmäärä oli noin 250. Vuoden 2010 lopussa jäseniä oli 400, joista varsinaisia jäseniä 379 ja
kannatusjäseniä 21. Jäsenmäärä on lisääntynyt myös alkuvuonna 2011 ja ylittänee 500:n rajan
huhtikuun aikana. Jäsenkunnan nopea kasvu ja suuruus osoittaa laajaa huolta Puruveden tilasta ja
halua olla mukana työssä Puruveden tulevaisuuden puolesta.
Jäsenistö on hyvin monipuolinen mm. ammatilliselta jakaumaltaan, ikärakenteeltaan,

asuinpaikoiltaan ja erityisosaamisessa. Tähän on vaikuttanut osaltaan vapaa-ajan asukkaiden
merkittävä osuus jäsenkunnasta. Kaukaisimmat yhdistyksen jäsenet asuvat Britanniassa, Sveitsissä
ja Ruotsissa. Professoreja ja muita väitöskirjan tehneitä on kymmenkunta.
Jäsenistön määrä ja monipuolisuus antaa yhdistykselle valtavan voimavaran. Alkutaipaleella on
ollut erityisen merkittävää, että jäsenistö on aktiivisesti välittänyt tietoa Puruveden tilanteesta sekä
yhdistyksen hallitukselle että omassa ympäristössään. Jäsenistön määrä on jo tässä vaiheessa tehnyt
Pro Puruvesi ry:stä edustavimman järjestön kun keskustellaan ja suunnitellaan Puruveden
tulevaisuutta. Sillä on ollut ja tulee olemaan merkittävä painoarvo neuvotteluissa yhdistyksen
tavoitteiden toteuttamiseksi. Jäsenistöstä toivotaan muodostuvan omilla rannoillaan ja
ympäristössään esimerkkiä näyttävää joukkoa ja toivottavasti myös innokasta talkooväkeä kun
päästään tulevina vuosina aloittamaan isoja hankkeita. Jokainen jäsen voi myös harkitsemallaan
tavalla tukea yhdistyksen varainhankintaa, jolla toteutetaan yhteisiä hankkeita. Myöskään
Puruveden puhtautta uhkaavat akuutit tapahtumat eivät jää huomaamatta ja välittyvät tarvittaville
tahoille.

6. Tiedotustoiminta
Tiedotustoiminta otettiin yhdistyksen perustamisesta alkaen strategiseksi osa-alueeksi jo senkin
vuoksi, että tietoisuuden lisääminen Puruvedestä ja sen tilasta on yhdistyksen avaintehtäviä.
Tiedotussuunnitelmaan kuului keskeisenä osana sopiviin vaiheisiin sijoitetut tiedotustilaisuudet
niihin mietittyine teemoineen ja tiedotteineen. Tällä tavalla haluttiin tärkeimmät asiat tarjota
tasapuolisesti samaan aikaan kaikille paikallisille ja seudullisille tiedotusvälineille. Ensimmäinen
tiedotustilaisuus pidettiin Kerimäellä yhdistyksen perustamispäivänä 15.7.2010. Toinen
tiedotustilaisuus pidettiin 8.9.2010 maastossa Mehtolanlahden rannalla Punkaharjun ja Kesälahden
rajamaastossa. Siinä teemana oli näyttää yhtä Puruveden ongelma-aluetta ja kertoa yhdistyksen
saama kokonaiskuva Puruveden tilasta. Kolmas tiedotustilaisuus järjestettiin 4.2.2011
Punkaharjulla. Siinä aiheena oli yhdistyksen kotisivujen ja logon julkistus sekä vuoden 2011
toimintasuunnitelma. Neljäs tiedotustilaisuus järjestettiin 18.2.2011 Kerimäellä Pääkannassa. Siinä
teemana oli yhdistyksen jääprojekti ja jäännoston seuraaminen.
Yhteisten tiedotustilaisuuksien lisäksi yhdistys on suhtautunut myönteisesti yksittäisten
tiedotusvälineiden haastattelupyyntöihin ja pyyntöihin kirjoittaa lehtiin pikkujuttuja. Lisäksi
olemme antaneet jonkin verran kirjallista taustamateriaalia paikallisten lehtien käyttöön.
Paikalliset ja maakunnalliset tiedotusvälineet ansaitsevat suuren kiitoksen aktiivisuudesta ja
myönteisestä asenteesta Puruvesi-työtä kohtaan.
Puruvesi-lehti myönsi vuoden 2010 Antti-patsaan Pro Puruvesi ry:lle. Arvostamme suuresti tätä
huomionosoitusta.

7. Lopuksi
Puruveden tila oli laajoilla ranta-alueilla merkittävästi heikentynyt viime vuosikymmenten aikana.
Millään taholla ei ollut vielä alkukesästä 2010 todenmukaista kokonaiskuvaa tilanteesta ja sen
vakavuudesta. Pro Puruvesi ry:n perustamiselle oli todellinen tarve.
Yhdistys päätti selkeästä toimintastrategiasta. Aluksi tuli saada henkilökohtaisin havainnoin ja
paikallisia kuunnellen selkeä yleiskuva koko Puruveden ranta-alueiden tilasta. Sen jälkeen
tilannekuva oli saatava laajalti tunnetuksi kaunistelematta, mutta liioittelematta. Kukaan ei saanut

päästä perustellusti väittämään, että puhumme palturia. Se olisi vienyt meiltä uskottavuuden.
Onnistuimme.
Seuraavassa vaiheessa otimme yhteyksiä Puruveden kannalta tärkeimpiin paikallisiin tahoihin. Sen
jälkeen etenimme seudulliselle tasolle ja siitä vuoden 2010 lopulla maakunnalliselle tasolle.
Keskeinen tavoite oli Puruveden tilannekuvamme välittäminen ja muilla olevaan tilannekuvaan
tutustuminen. Toinen tärkeä tämän vaiheen tavoite oli yhteistyömahdollisuuksien tunnustelu.
Olemme vakuuttuneita, että useitten virallistenkin tahojen tilannekuva Puruvedestä on muuttunut.
Yhteistyökuvioita on alettu rakentaa. Hyvään alkuun on päästy, mutta tämä työ jatkuu.
Edellä mainittujen vaiheiden jälkeen oli perusteita tehdä ensimmäisiä omia ehdotuksia ja
jatkosuunnitelmia. Niistä tärkeimmät näkyvät muistiossa ”Etenemisvaihtoehtoja ja ehdotuksia
Puruveden tilanteen parantamiseksi” ja Pro Puruveden toimintasuunnitelmassa vuodelle 2011.
Talvikauden 2010/2011 keskeiseksi teemaksi olimme suunnitelleet yhdistyksen omaan ilmeeseen
panostamisen. Siihen liittyi huolellinen työ kotisivujen rakentamisessa ja logon valinnassa.
Julistekilpailu toi käyttökelpoista materiaalia. Yhdistyksen logoin varustetut laadukkaat paidat ja
lippikset ovat ensimmäinen askel yhdistyksen ja Puruvesi-asian näkyvyyden lisäämiseksi omien
tuotteiden kautta.
Jääprojekti tuli yllättäin esille joulukuussa 2010. Arvioimme etuja ja riskejä. Pidimme tilaisuutta
niin hyvänä mahdollisuutena Puruvesi-markkinoinnille, että päätimme tarttua tilaisuuteen. Homma
hoidettiin kotiin luonnon tarjoamista haasteista huolimatta. Kerimäen kunta, Saimaan Rahtiliikenne
ja Huoltoasema Tervonen olivat tärkeät työmme tukijat. Teemme tarvittaessa nopeita päätöksiä
kunhan ne tukevat yhdistyksen toimintastrategiaa. Emme pelkää tarttua tiukkoihin haasteisiin.
On selvää, että Puruveden tilanne vaatii laajoja toimenpiteitä sekä valuma-alueilla että vesialueella.
Työ kestää ainakin pari vuosikymmentä ja maksaa miljoonia euroja. Mitä kauemmin hankkeissa
viivytellään sitä kalliimmaksi ja enemmän aikaa vieväksi työ muodostuu. Valitettavasti koko ajan
myös laajemmat ja laajemmat lahtialueet ovat vaarassa heiketä korjaamattomaan tilaan.
Luonnollisesti myös Natura 2000 – alueen perustana oleva rantojen karuus ja veden
poikkeuksellinen puhtaus pahasti vaarantuu. Mikään taho ei selviä Puruvesi-projektista yksin.
Siihen ei riitä myöskään paikalliset eivätkä maakuntienkaan rahkeet. Mukaan on saatava
valtakunnallinen ja EU:n panostus. Tämä on lähiaikojen suurimpia haasteita. Selkeä johtovastuu
kahden maakunnan alueelle jakautuvan Puruveden asioiden ajamisessa olisi tarpeen. Pro Puruvesi
ry haluaa olla työssä mukana.
Pro Puruvesi ry:n toiminta on käynnistynyt. Edellä kerrotusta voinee päätellä, että työtä Puruveden
puhtaamman tulevaisuuden puolesta on jo tehty ja edellytyksiä jatkotyölle alettu rakentaa. Kesällä
2011 tulee saada jo konkreettisempaakin aikaan. Siihen tähdätään.

