Puroniemen ystävät ry

JÄSENKIRJE
14.11.2012

Arvoisa Puroniemen ystävä!
Lämmin kiitos siitä, että olet ollut tukemassa yritystämme pitää Puroniemi
edelleen ortodoksisena leirikeskuksena. Alle yksivuotiaan yhdistyksemme
toiminta-aika on ollut monivaiheinen, mutta päämäärä on ollut selkeä –
Puroniemen säilyttäminen.
Yhdistyksemme hallitus teki leirikeskuksesta ostopäätöksen
kokouksessaan 30.10.2012 ja Ortodoksisten nuortenliitto ONL ry on
hyväksynyt ostotarjouksen. Ostoa varten yhdistys tarvitsee lainaa ja lainan
vakuudeksi tarvittava kiinnitys tulee olla yleiskokouksen hyväksymä.
KOKOUSKUTSU
Puroniemen ystävät ry:n ylimääräinen yleinen kokous pidetään
30.11.2012 klo 19.00 alkaen Puroniemen leirikeskuksen ruokasalissa
Kerkonkoskentie 608, 777600 Rautalampi
Kokousasioina
Leirikeskuksen kiinnitys lainan vakuudeksi
Kolmen hallituksen jäsenen valinta
Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
Kahvia ja teetä tarjoillaan! Tervetuloa! Hallitus
Kuluvan viikon aikana olemme saaneet lukuisia erittäin myönteisiä
yhteydenottoja, joissa iloitaan Puroniemen säilyttämisestä.
Työteliästä aikaa on edessäpäin, jotta saamme käyttöasteen nostetuksi ja
leirikeskuksen arvoisekseen ortodoksiseksi kokoontumis- ja leiripaikaksi. On
innostavaa ajatella, kuinka paljon mahdollisuuksia se tarjoaa. Ne
mahdollisuudet me käytämme yhdessä tehden ja suunnitellen. Voimme
muodostaa todellisen Puroniemi- perheen, jossa kaikenikäiset jäsenet
vaihtavat mielipiteitä, kehittävät, toimivat, kokoontuvat ja virkistäytyvät.
Toimiva yhteistyö tuottaa aina paitsi hyvää mieltä myös tuloksia. Kukin jäsen
voi osallistua voimiensa mukaan ja kannattaa muistaa, että näennäisesti
pieninkin osallistumistapa, jäsenyys ja jäsenmaksu, on tärkeä tapa tukea
yhdistyksen toimintaa. Ja tietoa kannattaa aina levittää.
Ystävä- tai tuttavapiirissäsi saattaa olla entisiä puroniemeläisiä tai heitä, jotka
muuten haluavat tulla jäseniksi ja toimintaan. Jäseneksi liityttäessä on
tärkeää, että saamme yhteystiedot, kuten puhelinnumeron, osoitteen ja/tai
sähköpostiosoitteen. Jäsenmaksu perheeltä on 20 euroa ja yhdeltä jäseneltä
12 euroa.Luettelethan perheenjäsenet. Sähköpostilla tiedot osoitteeseen
puroniemen.tuki@gmail.com
Puroniemiterveisin Mirja Mäkinen pj,

Erja Kotta, sihteeri
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Yhteystietoja: Leikkaa tästä muistilappu
Sähköpostia sihteerille ja puheenjohtajalle voi lähettää osoitteisiin
puroniemen.tuki@gmail.com, sihteerimme Erja Kotta lukee sitä ahkerasti.
Puh. +358443638380
mirja.makinen@villamirjam.fi
Puh. +358443201147
Puheenjohtajan osoite tavalliselle postille on
Mirja Mäkinen
Kärkkääläntie 213
77600 SUONENJOKI
www.ortodoksi.net -sivustolla on tietoa Puroniemen ystävät ry:stä. Sivulla on
myös tietoa jäseneksi liittymisestä.
…......................................................
Pankkiyhteys jäsenmaksua varten:
Rautalammin OP FI38 5389 0720 0436 86
Saaja:Puroniemen ystävät ry,
Yksi jäsen 12 €, perhe 20 €
Mikäli Sinulla ei ole sähköpostia, voit lähettää oheiset tiedot puheenjohtajalle:
NIMI/NIMET ….......................................................................................................................
…............................................................................................................................................
OSOITE..................................................................................................................................
.
SÄHKÖPOSTI.............................................................PUHELIN............................................

