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Arvoisa jäsen! Monta uutta Puroniemen ystävää on liittynyt yhdistyksemme jäseneksi.
Siitä iloitsemme ja toivotamme jokaisen lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme.
PURONIEMEEN KUULUU HYVÄÄ: Sen hyväksi tehdyt ponnistelut ja työ ovat tuottaneet
tulosta. Lämpimät kiitokset kaikille teille, jotka olette asiaa edistäneet eri tavoin tukien.
Leirikeskus on vastaanottanut monet kävijänsä niin keväisenä, kesäisenä kuin
syksyisenäkin luontopaikkana. Lehdet lienevät jo varisseet kun kokoonnumme
SYYSTALKOISIIN 11.10.2014
Rakennuksia ja paikkoja huolletaan ja siivotaan, tehdään polttopuita ja raivataan risuja.
Kotatulia ja saunomista lokakuun ihanassa pimeydessä on tarjolla ja tietysti hyvää ruokaa
Puroniemen maineikkaasta keittiöstä.
KUTSU AIKUISTEN KRISTINOPPILEIRILLE VIIKONLOPUKSI 17. – 19.10.2014
Kirkko koko ajan mukana syntymästä kuolemaan ja tuonpuoleiseen tarjoaa kiehtovan
aiheen. Ohjaajana ja opettajana on isä Leo Tuutti.
Ortodoksit ja ortodoksisuudesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Kirkon jäsenyyttäkään ei
edellytetä. Osallistumme palveluksiin sään salliessa leiritsasounassa, muutoin salissa.
Leirimaksu, joka kattaa ruuan ja majoituksen on 90 euroa, työttömiltä ja opiskelijoilta 50
euroa. Maksuun kannattaa kysyä tukea omalta seurakunnalta.
Ilmoittautumiset: puroniemen.tuki@gmail.com tai sihteerille puh. 044 363 8380.
Kokoonnumme pe 17.10. klo 18 ja lopetamme sunnuntaina 19.10. klo 14.
Tule mukaan, kyllä kotona arkea riittää. Hengellisyyttä, mielen ja sielun virkistystä, hyviä
muistoja ja ystäviä on luvassa. Voit osallistua myös oman aikataulun mukaan.
YHDISTYKSEN OMIEN KOTISIVUJEN OSOITE on www.puroniemi.net. Sivuilla on
tiedottamisen lisäksi kuvia ja juttuja tapahtumista. Kannattaa seurata!
KOOSTE PURONIEMEN TAPAHTUMISTA. Koska osa jäsenistöstä ei käytä Internetiä, on
jäsenkirjeen liitteenä kooste Puroniemen tapahtumista.
OHEISENA VIELÄ TILINUMERO FI38

5389 0720 0436 86 viitte 17530,

JOS JÄSENMAKSU 15 € ON UNOHTUNUT MAKSAA.
Ruskaterveisin ja tapaamisiin Puroniemessä!
Mirja Mäkinen, pj puh. 044 3201147
Kärkkääläntie 213, 77600 SUONENJOKI

Erja Kotta, sihteeri

Jäsenkirjeen liite

PURONIEMESSÄ TAPAHTUNUTTA

Pääsiäiseen valmistauduttiin perheiden puuhapäivillä maaliskuussa. Kevättalkoissa
laitettiin jälleen paikat kuntoon ja samanaikaisesti buaboimme opettivat lapsille ja nuorille
perinnepiirakoiden valmistusta, piirakoita myös tarjoiltiin seuraavan päivän
äitienpäiväjuhlassa. Ja juhlamieltä riitti vielä Petrun pruasniekkaankin. Puroniemihenkeä vaalittiin yhdistyksen järjestämällä perinteisellä perheleirillä heinäkuussa ja
yhdessä Rautalammin seurakunnan kanssa järjestimme diakoniapäivän. Varoja kerättiin
pestuumarkkinoiden kahvilalla, jossa tarjoiltiin Puroniemessä leivottuja lämpimiä
karjalanpiirakoita, muikkukeittoa ja munkkeja.
ONL:n toteutti leirinohjaajien viikonloppuleirin ja lastenleirin, jossa oli yli 50
osanottajaa. PSHV:n maahanmuuttajien perheleiriltä tuli kovasti myönteistä palautetta.
Yhteistyö Kuopion ortodoksisen seurakunnan kanssa on käynnistynyt hienosti. Kuopiosta
tuli heinäkuun kriparille yli 50 henkeä, joista 30 palasi jatkokriparille syyskuussa.
Lahdenpohjan lastenkodin lapset leireilivät kahden viikon ajan yksityisen sponsorin
turvin, heitä tervehtimässä kävi isä Konstantin. Häitä juhlittiin Puroniemessä kolmesti, oli
myös sukujuhlia, lasten ja nuorten selloleiri ja Pukkiharjun koulun entisten oppilaiden
tapaaminen sekä Eläkeliiton Rautalammin yhdistyksen kokoontuminen, joka täytti
salin ääriään myöten.
Arkkipiispa Leo vieraili perheleirillä ja piispa Arseni oli mukana maahamuuttajien leirillä.
Yleensäkin on Puroniemestä tullut paljon myönteistä palautetta. Paikan kauneus viehättää
ja tapahtumiin osallistujille on myös ylellisyyttä oma rauha.

