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Arvoisa jäsen!

Ilonaiheita ja syitä syviin kiitoksiin on yhdistyksen kuluvan toimintavuoden
aikana paljon. Puroniemen vilkas kesäkausi jatkuu viikonlopputapahtumin
vielä lokakuullakin ja toimintaympäristö on kohentunut ja kohenee Suomen
ortodoksiselta kirkolta ja Mansikka ry:ltä (EU-rahaa) saatujen rahoitusten
turvin. Ne tukevat hienosti tavallista yhdistystoimintaa huomattavasti
vaativampaa vapaaehtoistyötä leirikeskuksen toiminnan takaamiseksi.
Uudet jäsenet, lämpimästi tervetuloa Puroniemen tukijoiden joukkoon.
Jäsenmaksu on 15 euroa, ainaisjäsenmaksu 200 euroa. Tilinumero ja viite
kirjeen vasemmassa yläreunassa ovat muistutuksena vielä niillekin, joilta
maksu on unohtunut.
Keskiviikkona 21.9. klo 17 on Rautalammin historiallisen yhdistyksen
järjestämä ilta, jossa intendentti Tanja Tenhunen kertoo Puroniemen
muinaislöydöksistä ja sihteeri Erja Kotta Puroniemen leirikeskuksen
toiminnasta. Tilaisuus on avoin kaikille.
Ensi lauantaina 24.9 klo 9 alkaen kokoonnumme syystalkoisiin, jonka
jatkeeksi vietämme sauna- ja takkailtaa. Luontopolun siistiminen,
saunarannan raivaus ja Sahara-pelikentän kunnostus ovat ruskapäivän
ohjelmassa. Isommat lapset, erityisesti pojat, kaipaavat kunnon liikkumatilaa
leireillä ja Saharasta on mahdollista kohtuullisella työllä (luvassa on
syyskokko) saada toimiva liikuntapaikka. Talkoolaisten on tietysti mahdollista
myös yöpyä Puroniemessä. Omat liinavaatteet mukaan.
Puurojuhla joulukuussa on suunnitelmissa. Tiedotamme siitä myöhemmin
Rakennus- ja kunnostustyöt ovat menossa. Leiritsasounan katto on
parhaillaan uusittavana. Saimme siihen ortodoksiselta kirkolta
kokonaisrahoituksen 12500. Mansikka ry:n 75 prosentin rahoituksella hankitut
kompostikäymälät ovat jo kesän olleet käytössä. Ja samaan projektiin
kuuluvat kaivuut siirtoviemäriä varten alkanevat pian. Inva-WC:n ja
henkilökunnanhuoneen saneeraustöistä on pyydetty tarjoukset, joten syksy ei
vielä ole toiminnan rauhoitusaikaa. Ensi kesälle on jo tullut mukavasti
varauksia.
Menneen kevään ja kesän muistoja: Suunnitellut tapahtumat ja leirit ovat

toteutuneet onnistuneesti. Hyvin, hyvin myönteistä palautetta on tullut kaikilta
leireiltä. Lasten lettukestit toukokuussa sujuivat herkuttelun ja leikin
merkeissä. Kevättalkoissa raivasimme mönkijä apunamme
harvennushakkuiden jälkiä ja pilkekone naksutteli miesvoiman avustuksella
runsaasti polttopuita. Ranta-alue on valaistunut huomattavasti.
Ortodoksialeiriltä, jota luotsasivat isä Raimo Sissonen ja isä Leo Tuutti,
saimme tietoa ja vahvuutta omaan kasvuumme. Perheleirille on jo tulijoita
enemmän kuin voidaan ottaa mukaan. Suosituimmaksi ohjelmaksi
muodostuivat ryhmätyötehtävät, joissa pohdittiin ja koottiin hyväksi koettuja
keinoja parisuhteen ja perhe-elämän onnistumiseksi. Osanottajat kertoivat
suuresti nauttivansa siitä, että viiden päivän aikana saa sekä hyvää ruokaa
että henkistä ja hengellistä antia, ovathan tsasounassa pidetyt rukoushetket ja
jumalanpalvelukset kiinteä osa leiriä. Lastenkin palautteissa ne kuuluivat
suosituimmuuslistalle. Petrun praasniekan liturgian toimitti arkkimandriitta
Herman, joka myös juhlahetkessä iloksemme muisteli 50 vuoden takaisia
Puroniemen leirejä ja niissä mukana olleita persoonallisuuksia.
ONL järjesti leirinohjaajien leirin ja lastenleirin sekä Kuopion ortodoksinen
seurakunta Kaikkien leirin ja kriparin, jonka osallistujamäärä oli yli 50 nuorta.
Nettisivuillamme päivitämme jutuin ja tiedoin leireistä ja tapahtumista
tarkemmin.
Toimintaan ja tapahtumiin liittyvissä asioissa voitte aina ottaa yhteyttä, me
ihan odotamme sitä!
Tapaamisiin Puroniemessä!
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