
PRO PURUVESI ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

1. Pro Puruvesi ry

Pro Puruvesi – yhdistys perustettiin Kerimäellä 15.7.2010. Yhdistyksen perustajajäsenet ovat 
rakennusmestari Jaakko Eerikäinen, eversti evp. Reijo Jantunen, toiminnanjohtaja Hannu 
Kutvonen, oopperalaulaja Petri Lindroos, työpäällikkö Eero Luukkanen ja toimitusjohtaja Lasse 
Musakka. 

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 19.10.2010 yhdistyksen yhdistysrekisteriin. Savo-Karjalan 
yritysverotoimisto merkitsi 1.4.2012 Pro Puruvesi ry:n ennakkoperintärekisteriin ja antoi Y-
tunnuksen 2470058-9. Yhdistys ei ole ALV-velvollinen.
 
Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja riippumaton muista järjestöistä. Puruvettä tarkastellaan 
kokonaisuutena ja eri alueita tasapuolisesti. Puruvesi-työstä toivottiin alusta alkaen seutukunnan 
yhteistä asiaa, mutta myös valtakunnallisen kiinnostuksen kohdetta.

2. Jäsenet
Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Ensimmäisen toimintakauden 
päättyessa 31.12.2011 jäsenmäärä oli 673. Toisen toimintakauden lopussa 31.12.2012 jäseniä oli 
805. Niistä varsinaisia jäseniä oli 752 ja kannatusjäseniä 53. 

Jäsenistössä on sekä Puruveden seutukunnan vakituisia asukkaita, vapaa-ajan asukkaita että 
muutoin Puruvedestä kiinnostuneita henkilöitä. Vapaa-ajan asukkaiden myötä jäsenkuntaa on 
ympäri Suomea, jopa ulkomailta. 

3. Hallitus ja kokoukset

Yhdistyksen syyskokouksessa 26.11.2011 valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2012 
Reijo jantunen ja hallituksen jäseniksi Jaakko Eerikäinen, Pentti Hiltunen, Esko Hollman, Paavo 
Jantunen, Hannu Kutvonen, Petri Lindroos, Eero Luukkanen, Lasse Musakka, ja Ruth Lähdeaho. 
Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Esko Hollmanin, sihteeriksi Pentti Hiltusen ja 
rahastonhoitajaksi Hannu Kutvosen. Hallituksen kokouksia oli toimintakauden aikana 11. 
Toiminnantarkastajaksi syyskokous valitsi vuodeksi 2012 Niilo Kaikkosen ja varatarkastajaksi 
Aarne Hännisen.
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 29.4.2012 ja syyskokous 25.11.2012.

Pro Puruvesi ry ei ole maksanut vuoden 2012 aikana palkkoja eikä palkkioita. Kulukorvauksiakin 
on maksettu vain jääprojektiin liittyen. Kukin on muutoin vastannut omista kustannuksistaan.



4. Toiminta

4.1. Puruveden tilan seuranta
Pro Puruvesi ry aloitti laajamittaisen näkösyvyyden ja levätilanteen seurannan kesäkuussa 2012. 
Kymmenellä alueella ympäri Puruvettä on 37 seurantapistettä  Osa pisteistä on ongelmallisilla 
lahtialueilla ja osa selkävesien reuna-alueilla. Seuranta suoritetaan 4 ke/v (maaliskuu, kesäkuu, 
elokuu, lokakuu). Seurannasta vastaa 12 henkilöä, joille Etelä-Savon Ely-keskus antoi koulutuksen 
ja mittausvälineistön. Seuranta on lähtenyt hyvin käyntiin. Mittaustuloksille on itse tehty 
karttapohjat ja tulokset löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. Näkösyvyydet ovat olleet pahimmilla 
ongelma-alueilla vain metrin luokkaa ja selkävesien reunamilla  parhaimmillaan lähes kymmenen 
metriä. Levähavaintoja seurannan yhteydessä ei ole 2012 tehty. Yhdistys osallistui myös Suomen 
ympäristökeskuksen leväseurantavälineistön Secchi 3000 kokeiluun.

Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan Ely-keskukset jatkoivat Puruveden ongelma-alueilla näytteiden 
ottoa. Yhdistys tuki toimintaa paikallistuntemuksella ja vesikuljetuksin. 

Ranta-asukkaat ovat hyvin aktivoituneet seuraamaan Puruveden tilannetta. Vuoden aikana on tullut 
ilmoituksia mm. leväepäilyistä, pengerryksistä, laitureista ja karjan laiduntamisesta. Kutakin 
tapausta on harkittu erikseen. Osassa tapauksia on katsottu, ettei jatkotoimiin ole tarvetta ja osassa 
päädytty jatkotoimiin.

4.2. Yhteistyöverkoston kehittäminen ja puruvesitietouden lisääminen
Kiinteää yhteistoimintaa on jatkettu Etelä- ja Pohjois-Karjalan Ely-keskusten sekä Suomen 
metsäkeskuksen Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon yksiköiden kanssa. Puheenjohtaja on kuulunut 
Savonlinnan seudun vesienhoidon toimintaryhmään ja sen nimeämään ”työnyrkkiin”.

Kuntaliitoksista johtuen yhteistyö Puruveden rantakuntien kanssa oli jo vuoden 2012 aikana 
muuttumassa. Kerimäki, Punkaharju ja Kesälahti eivät enää loppuvuodesta  voineet  ottaa kantaa 
pitempiaikaisiin sitoumuksiin ja toisaalta eivät myöskään tulevat uudet rantakunnat Savonlinna ja 
Kitee. Siitä johtuen yhteistoiminta kuntien kanssa oli vuotta 2011 vähäisempää.

Yhteistoiminta Suomen ympäristökeskuksen kanssa jatkui. Osallistuimme ”Valtakunnallisen 
vesistönkunnostusverkoston avajaisseminaariin” 28.1.2012. Siinä ideoitiin yhteistoiminnan 
muotoja vesistönkunnostuksessa viranomaisten ja vapaaehtoistoimijoiden kesken. Kovin paljoa 
konkretiaa ei vielä tullut, mutta yhteistyön kehittäminen myös valtakunnallisella tasalla jatkuu. Pro 
Puruvesi osallistuu kehittämistyöhön

Yhteistoiminta Jäälinna ry:n kanssa alkoi syksyllä 2010 ja kiinteytyi edelleen 2012. Sopimuksen 
mukaisesti toimitettiin jäätä Jäälinna ry:n järjestämään jäänveistotapahtumaan Savonlinnaan. 
Yhteistoiminta laajeni vuoden 2011 syksyllä sopimuksiin Puruveden jään toimittamisesta talvella 
2012 Tiedekeskus Heurekaan Vantaalle osana Jäälinna ry:n ja Heurekan välistä sopimusta. Pro 
Puruvesi ry osallistui myös Pyhät Polut ry:n kirkkovenesoututapahtumaan 5.6. Puruvedellä.

Omavesi-hankkeen kanssa jatkettiin yhteistoimintaa. Uusien jätevesisäädösten toteutuminen 
Puruveden rannoilla ja valuma-alueilla on tärkeä osa pitkän ajanjakson edellytysten luomista 
Puruveden puhtaudelle.

Uusina yhteistyökumppaneina tuli vuoden 2012 aikana mm. Metsähallituksen Etelä-Suomen 
luontopalvelut ja Imatran seudun ympäristötoimi, jossa on toteutettu ja aloitettu merkittäviä 
vesiensuojeluun liittyviä hankkeita (mm. Simpelejärvi-hanke, Sininen Haapavesi-hanke  ja 
karjatilojen ympäristölupien uusinta). Suurijärvi-aktiivien kanssa sovittiin yhteistoiminnasta.



Syksyllä 2012 Pro Puruvesi liittyi Kerimäen Yrittäjien jäseneksi. Se tarjoaa kiinteän yhteyden 
seutukunnan yritysmaailmaan. Puheenjohtaja Reijo Jantunen valittiin yhdistyksen edustajana 
Suomen järvikalastus- vesimuseosäätiön valtuuskuntaan. Se mahdollistaa Puruveteen liittyvän 
museohankkeen seurannan.

Puruvesi-seminaari järjestettiin yhteistoiminnassa Punkaharjun kunnan kanssa 28.7.2012 
Punkaharjulla Punkasalmen koulussa. Pääpuhuja oli seutujohtaja Marjukka Aarnio. Muita esiintyjiä 
olivat professori Jukka Pennanen, kunnanjohtaja Sami Sulkko, Pro Puruveden puheenjohtaja Reijo 
Jantunen sekä lääketieteen ja kirurgian tohtori Heikki Pylkkänen. Musiikista vastasivat dir.mus 
Pentti Tynkkynen ja Eila Tynkkynen.

Pro Puruvesi-esite valmisteltiin yhteistyössä punkaharjulaisen Ekokamin (Eero Könönen) kanssa. 
Esite valmistui keväällä 2012.

Valtakunnallista näkyvyyttä saatiin eniten jään toimituksella Tiedekeskus Heurekan näyttelyyn, 
jossa teemana oli ilmaston lämpenemisen vaikutus. Puruveden jäästä tehty jääkuutio oli näyttelyn 
keskeinen osa. Jään annettiin sulaa ja sen jälkeen rakennettiin uusi jääkuutio. Kaikkiaan jäätä 
toimitettiin noin 90 000 kg. Näyttely oli avoin vuoden ajan helmikuusta 2012 alkaen. Jääkuution 
lähellä olevasta taulusta näkyi mistä ”ihmejää” oli lähtöisin ja kuka sen toimitti. Seudullisesti 
Puruvettä tehtiin jään avulla tunnetuksi Jäälinna ry:n jäänveistokisassa Olavinlinnassa. Pro 
Puruvesi toimitti sinne noin 50 000 kg Puruveden jäätä.

Tärkeimmät tapahtumat, joihin yhdistys osallistui omalla osastolla, olivat Kesälahden messut 19.-
20.5. ja Kesälahden Muikkumarkkinat 30.6.-1.7.2012.

Tiedottaminen paikallisille ja seudullisille tiedotusvälineille on ollut myös vuoden 2012 aikana 
huomion kohteena. Tiedotustilaisuuksia lehdistötiedotteineen järjestettiin 16.2. (jääprojekti) ja 14.6. 
(Puruvesi-seminaari ja  päätös suunnitteluhankkeesta). Lehdistötiedote syyskokouksen 
henkilövalinnoista ja toimintasuunnitelmasta lähetettiin 26.11. Toimittajat kysyivät Puruveden 
tilaan liittyviä juttuja tehdessään usein myös Pro Puruveden näkemystä. Lisäksi useissa 
tilaisuuksissa yhdistyksen edustajat käyttivät puheenvuoroja, jotka saivat julkisuutta. Puruvesi oli 
vuoden 2012 aikana erittäin hyvin ja näkyvästi esillä paikallisissa ja seudullisissa 
tiedotusvälineissä. 

Kotisivuja www.propuruvesi.fi pidettiin ajantasaisina. Yhdistyksenä ei liitytty sosiaaliseen 
mediaan.

4.3. Puruvesi-suunnittelu
Yhdistyksen yhtenä keskeisimpänä tavoitteena vuodelle 2012 oli valmistella ja saada käyntiin EU-
rahoitteinen Puruvesi-suunnitteluhanke. Siinä tavoiteltiin ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemää 
suunnittelua kolmelle laajalle ongelma-alueelle tarvittavista toimenpiteistä. Pro Puruvesi ry:n 
hallitus valmisteli suuritöisen hanke-esityksen ja oli valmis hallinnoimaan, johtamaan ja hoitamaan 
omarahoituksen sekä tekemään mittavan korvauksettoman talkootyön.

Pro Puruvesi ry jätti 13.4.2012 arvoltaan 80 000 euron hanke-esityksen sekä Etelä-Savon Ely-
keskukselle että Piällysmies ry:lle. Etelä-Savon Ely-keskus teki kielteisen päätöksen 8.6.2012 . 
Keskeinen perustelu päätökselle oli, että vesiensuojeluhanke ei riittävästi toteuta maaseudun 
kehittämisohjelman eikä -suunnitelman tavoitteita. Samansuuntaisin perustein Piällysmies ry ei 
puolestaan puoltanut 22.8. kokouksessaan heille lähetettyä hanke-esitystä, johon Etelä-Savon Ely-
keskus teki kielteisen päätöksen 17.9.2012.

http://www.propuruvesi.fi/


Kesällä 2012 alettiin valmistella Puruvesi-suunnittelua uudelta pohjalta. Ratkaiseva kokous 
pidettiin Kerimäellä 4.10.2012. Mukana oli Etelä-Savon Ely-keskuksen, Etelä-Savon ja Pohjois-
Karjalan metsäkeksuksen, Pro Puruveden, Kerimäen kunnan ja Piällysmies ry:n edustus. 
Suunnittelussa päätettiin edetä kahden vaihtoehdon mukaan. Ykkösvaihtoehto oli EU-rahoitteinen 
EAKR-hanke. Ellei se onnistuisi valmisteltaisiin hanke seitsemän osapuolen (molemmat elyt ja 
metsäkeskukset, Savonlinnan ja Kiteen kaupungit ja Pro Puruvesi) noin 10 000 euron 
rahoitusosuudella ilman EU-rahoitusta. Suunnitteluvastuun otti Pohjois-Karjalan metsäkeskus. 

Etelä-Savon Ely-keskus ei katsonut suunnitelmaa EAKR-rahoituskelpoiseksi. Ennen 
vuodenvaihdetta siirryttiin suunnittelussa seitsemän osapuolen suoran rahoituksen vaihtoehdon 
valmisteluun tavoitteena suunnittelun käynnistäminen keväällä 2013 ja suunnitelman 
valmistuminen 2014 loppuun mennessä. Pro Puruvesi oli suunnittelussa aktiivisesti mukana ja 
lupasi osallistua rahoitukseen 10 000 eurolla sekä sopivalla vapaaehtoistyöllä.

Pro Puruvesi ry on ollut 2012 aktiivinen myös kahdessa muussa suunnitteluhankkeessa. Vuonna 
2011 Pro Puruveden toimesta alulle saatu Haukolanlahden-Ristilahden pumppaamon toiminnan 
uudelleensuunnittelu alkoi kesällä 2012. Sen kilpailutti, johti ja kustansi Pohjois-Karjalan Ely-
keskus. Pro Puruvesi oli mukana lähtökohtien ideoinnissa ja suunnitelman arvioinnissa. Pro 
Puruvesi ry:n ehdotuksen pohjalta Saloy Oy:ltä päätettiin pyytää Maveplan Oy:n tekemään 
suunnitelmaan kemikalointimenetelmään perustuva rinnakkaistarjous. 

Kerimäen kunnan kilpailuttama,johtama ja yhdessä Etelä-Savon Ely-keskuksen kanssa rahoittama 
Jouhenjoen valuma-alueen-Kerimäen kirkkorannan vesialueen vesienhoidon yleissuunnittelu 
käynnistyi vuoden 2012 lopulla. Suunnittelun toteuttaa Finnish Consulting Group (FCG). Pro 
Puruvesi on tuonut omia näkökohtiaan ja painotuksiaan suunnitteluun. Suunnittelu etenee 
tuloksekkaasti ja valmistuu kesäkuussa 2013. Se on hyvä esimerkki myös muille ongelma-alueille 
laadittaville suunnitelmille.

4.5. Kerimäen kirkkorannan ja Kerimäentien-Puruvedentien asemakaavojen muutos
Kerimäen kunta käynnisti alkuvuodesta 2012 asemakaavan muutossuunnittelun Kerimäen 
kirkkorannan ja Jouhenlahden-valtatien välisellä alueella. Kaavamuutoksilla näytti olevan 
huomattavaa merkitystä myös Puruveden puhtaudelle, koska suunnitteluun sisällyettiin Jouhenlahti 
ja Jouhenjoen alajuoksu. Tästä johtuen Pro Puruvesi ry otti kantaa suunnitelmiin aktiivisesti alusta 
alkaen.

Yhdistys esitti Kirkkorannan suunnitelmaan kirjallisen mielipiteen 28.1.2012 ja viralliseksi 
osapuoleksi nimeämisen jälkeen lausunnot 31.3. ja 9.8.2012. Kaavaluonnoksen mukaan 
Jouhenlahdella ei olisi ollut mahdollista tehdä rehevöitymisen mukanaan tuomien 
”direktiivieläinten” vuoksi ollenkaan vesiensuojelulähtöisiä toimia. Pro Puruvedellä oli keskeisenä 
tavoitteena Jouhenlahden jättäminen asemakaavan ulkopuolelle. Kun se ei näyttänyt mahdolliselta, 
keskityttiin kaavamuutokseen, jolla myös vesiensuojelulliset toimet Jouhenlahdella ovat 
mahdollisia. Tämä muutos saavutettiin kaavasta päättäneen valtuustokokouksen aluspäiviin 
ulottuneella määrätietoisella ja perustellulla toiminnalla.

Kerimäentien-Puruvedentien kaavaluonnokseen annettiin lausunnot 22.4. ja 9.8.2012. Niissä 
kiinnitettiin huomiota suunnitelmaan Jouhenjoen väylän muuttamiseksi loppuosaltaan ja 
kaavaratkaisun vaikutuksiin valtatien ja Jouhenjoen väliselle alueelle tarvittaville 
vesiensuojelurakenteille. Jouhenjoen väylämuutoksesta luovuttiin jo suunnittelun alkuvaiheessa. 
Vesiensuojelurakenteille ei näyttänyt tulevan lisärajoitteita aiempaan kaavaan verrattuna.

Kerimäen kunnan menettelytapavirheestä (jääviyskysymys) johtuen kaavasta valitettiin ja kaava 
tulee uuteen käsittelyyn kuntaliitoksesta johtuen Savonlinnan kaupungissa. 



4.6. Muu toiminta
Tammikuussa 2012  lähetettiin jäsentiedote. Noin 200:lle jäsentiedote lähetettiin postitse ja lähes 
500:lle sähköpostiosoitteen ilmoittaneelle sähköpostitse. Sekä katu- että sähköpostiosoitteiden 
muutoksista johtuen ja muutoinkin jäsentiedotteen lähettäminen vaatii huomattavasti työtä. Kun 
lisäksi kaikkia jäseniä haluttiin kohdella tasavertaisesti, tyydyttiin yhden vuosittaisen 
jäsentiedotteen lähettämiseen. Ajantasaiset kotisivut www.propuruvesi.fi antavat netin käyttäjille 
lisäinfoa.

14.2. puheenjohtaja piti alustuksen Etelä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen vesistöillassa 
Savonlinnassa.

7.5. Saloy Oy:n toimitusjohtaja oli Pro Puruvesi ry:n kutsumana tutustumassa Puruveden valuma-
alueisiin ja selvittelemässä millaisia mahdollisuuksia heidän ratkaisunsa toisivat vesiensuojeluun

18.6. Pro Puruvesi ilmoitti Etelä-Savon Ely-keskukselle, että rikkoontuneen Martinsalmen 
(Ruokoniemen-Kaidansaaren välinen salmi) siltarummun uusintaan olisi tarpeen saada ely:n kanta 
virtaamien parantamiseksi. Etelä-Savon Ely:n edustajat kävivät tutustumassa tilanteeseen 25.5. ja 
Ely antoi lausuntonsa 29.5. Sen mukaan oli tarpeen selkeästi lisätä virtaama-aukon pinta-alaa. 
Lisäksi todettiin, että koko pengerrys oli vailla lupaa. Tiekunta on tältä pohjalta jatkanut 
suunnitteluaan.
 
26.5. Sulo Strömbergin isännöimänä järjestettiin Käräjäkalliolla historiallinen kokoontuminen. 
Kerimäen, Punkaharjun ja Kesälahden kunnanjohtajat olivat yhteisellä rajapisteellä Puruvedellä ja 
luovuttivat vastuun tuleville Puruveden rantakunnille Savonlinnalle ja Kiteelle. Pro Puruvesi oli 
Sulo Strömbergin pyynnöstä vahvasti mukana.

9.7. Pro Puruvesi ilmoitti Pohjois-Karjalan Ely-keskukseen Kiurusaaren etelärannalle rakennetusta 
penkereestä. Paikalliset olivat ihmetelleet voiko niin mittavaa pengertä rakentaa naapureita ja 
vesialueen omistajaa kuulematta. Pengerrys on alueella, joka on pahoin rehevöitynyt. Elyn edustaja 
kävi tutustumassa tilanteeseen. Pengerryksen rakentamiseen ei ollut haettu lupaa. Asian käsittely 
jatkuu.
 
21.7. Punkaharjulla Huviniemessä Puruveden rannalla järjestettiin muistelokarkelot. Pro Puruvesi 
oli mukana esittelemässä toimintaansa.

21.8. Etelä-Savon Ely-keskus järjesti maaseudun kehittämisen työpajan Rantasalmella. Se liittyi 
seuraavan EU-ohjelmakauden valmisteluihin. Puheenjohtaja osallistui tapahtumaan.

24.8. tutustuttiin Suomen metsäkeskuksen Pohjois-Karjalan edusatajien kanssa Haudanlahden-
Ristilahden-Uudenkylänlahden valuma-alueille rakennettuihin (mm. Puruveden ensimmäinen 
kosteikko) ja suunniteltuihin rakenteisiin sekä mahdollisiin vesiensuojelukohteisiin Hummonselän 
pohjoisosassa. 

7.9. puheenjohtaja tapasi Joensuun yliopistossa yhteiskuntatieteiden tohtori Tero Mustosen ja 
ympäristötieteen dosentti Heikki Simolan. Keskusteltiin yliopiston mahdollisuuksista osallistua 
Puruvesi-tutkimukseen.

24.9. puheenjohtaja osallistui Simpelejärvi-hankkeen loppuseminaariin Parikkalassa. Samalla 
sovittiin yhteistyön tiivistämisestä Imatran seudun ympäristötoimen kanssa ja tutustumisesta juuri 
alkaneeseen Sininen Haapavesi-hankkeeseen.

http://www.propuruvesi.fi/


 27.9. puheenjohtaja tutustui Suomen metsäkeskuksen Etelä-Savon edustajien kanssa Vehkajärvien 
välisten jokien majavanpatojen purun jälkeiseen tilanteeseen. Vehkajärvet ovat pahoin 
rehevöityneen Puruveden Savonlahden valuma-alueella.

26.11. puheenjohtaja tutustui Suomen metsäkeskuksen Etelä-Savon edustajan kanssa Pienen 
Vehkajärven-Riitasensuon väliselle alueelle rakenteilla olleeseen kosteikkotyömaahan
 
27.11. puheenjohtaja osallistui Mikkelissä seminaariin, jonka teema oli ”Kuinka hallita 
metsätalouden vesistövaikutukset”

Timo Kivistö (Kivistö Consulting) teki Pro Puruvedelle korvauksetta selvityksen pääpiirteisestä 
Puruveden taloudellisesta arvosta. Vastaavaa ei ole ollut aiemmin käytettävissä. Esim. 
rantakiinteistöjen (vapaa-ajan ja vakituiset asunnot ja rakentamattomat tontit) arvo liikkunee 300 – 
400 miljoonan euron suuruusluokassa ja vapaa-ajan asukkaiden vaikutus vuosittain seutukunnan 
talouselämälle rakentamisineen 10-15 milj. euroa. Tätä on jo käytetty konkretisoimaan Puruvesi-
työn taloudellista arvoa.
.

5. Talous
Pro Puruvesi ry aloitti toimintansa 15.7.2010 ilman alkupääomaa. Ensimmäisellä toimintakaudella 
15.7.2010-31.12.2011 tehtiin hieman ylijäämäinen tulos. 

Mittava talkootyö jään kunnosssapidossa, nostossa ja toimittamisessa Jäälinna ry:n kanssa tehdyn 
sopimuksen mukaisesti Tiedekeskus Heurekaan (noin 90 000 kg) , Savonlinnan jäänveistokisoihin 
(noin 50 000 kg) sekä yhdelle jäänveistäjälle (noin 10 000 kg) oli vuoden 2012 merkittävin 
tulonlähde. Lisäksi tuloja kertyi mm. vapaaehtoisista jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Ensimmäistä 
kertaa kaksi jäsentämme osoitti merkkipäivämuistamiset Pro Puruvesi ry:lle.

Vuoden 2012 merkittävimmäksi menoksi oli suunniteltu Pro Puruveden oman Puruvesi-
suunnitteluhankkeen omarahoitus. Kun em. hanke ei toteutunut, käynnistyi seitsemän osapuolen 
yhteisrahoitukseen perustuvan uuden hankkeen suunnittelu kohdan 4.3. mukaisesti.. Siihen kunkin 
osapuolen suunniteltiin osallistuvan 10 000 eurolla. Pro Puruvesi teki tämänmukaisen 
osallistumispäätöksen. Hankkeen käynnistyminen ja maksatus siirtyi vuoden 2013 puolelle,. 

Pro Puruveden 1.1.- 31.12.2012 tilikauden voitto oli 12 630,29 €. Siitä 10 000 € on varattu Pro 
Puruvesi ry:n rahoitusosuuteen em. suunnitteluhankkeessa.

Yhdistyksellä ei ole lainaa.

Kiitos jäsenillemme, tukijoillemme ja talkooväelle! Te olette mahdollistaneet myös taloudellisesti 
Pro Puruveden toiminnan monen osapuolen yhteisessä työssä puhtaan Puruveden puolesta.

Kerimäki 20.4.2013
Pro Puruvesi ry:n hallitus

   


