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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. Jäsenmäärä 31.12.2011 oli 673 ja 
31.12.2012 toisen tilikauden päättyessä 805. Tämän kolmannen tilikauden lopussa 31.12.2013 
jäseniä oli 867. Niistä varsinaisia jäseniä oli 812  ja kannatusjäseniä 55. 
 
3. Hallitus ja kokoukset
Yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2012 valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2013 
Reijo Jantunen ja hallituksen jäseniksi Jaakko Eerikäinen, Pentti Hiltunen, Esko Hollman, Paavo 
Jantunen, Hannu Kutvonen, Petri Lindroos, Kari Lindström, Ruth Lähdeaho, Lasse Musakka ja 
Mikko Suonio  Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Esko Hollmanin, sihteeriksi 
Pentti Hiltusen ja rahastonhoitajaksi Hannu Kutvosen. Hallituksen kokouksia oli toimintakauden 
aikana 10. Toiminnantarkastajaksi syyskokous valitsi vuodeksi 2013 Niilo Kaikkosen ja 
varatarkastajaksi Aarne Hännisen.
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 28.4.2013 ja syyskokous 24.11.2013.

Pro Puruvesi ry:llä ei ole ollut palkattua henkilöstöä eikä puheenjohtajalle eikä hallituksen jäsenille 
ole maksettu palkkioita. Kulukorvauksiakin on heille maksettu vain Lahden seminaariin ja 
jääprojektiin liittyen. Kukin on muutoin vastannut omista kustannuksistaan.

4. Toiminta
4.1. Puruveden tilan seuranta
Puruveden tila ja sen ymmärtäminen on perusta oikein suunnattaville vesienhoitotöille sekä 
valuma-alueilla että vesialueella. Pro Puruvesi on nähnyt voivansa olla tilannekuvan 
muodostamisessa tärkeässä roolissa. Se näkyi myös vuoden 2013 toiminnassa.



Kesällä 2013 oli runsaasti pieniä ja pienehköjä sinileväesiintymiä ympäri Puruvettä. Yhdistykselle 
ilmoituksia tuli 14 ja viranomaisille suoraan yksi. Pro Puruvesi varmensi havainnot yhdessä 
havainnoitsijoiden kanssa mm. ”joka miehen” kokein, valokuvin ja tarvittaessa havaintoalueella 
käyden. Kahdessa tapauksessa otettiin vesinäyte. Varmennustavasta ja ilmoitusmenettelystä 
sovittiin ely-keskusten kanssa.

Pro Puruvesi jatkoi näkösyvyyden seurantaa kymmenellä alueella 37 seurantapisteessä ympäri 
Puruvettä.  Osa pisteistä on ongelmallisilla lahtialueilla ja osa selkävesien reuna-alueilla. Seuranta 
suoritetaan 4 ke/v (maaliskuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu). Seurannasta vastasi 12 henkilöä. 
Näkösyvyydet vaihtelivat 1-10 metrin välillä. Huonoin tilanne oli Savonlahdella (1,0 m) ja 
lokakuun mittauksessa Jouhenlahdella (0,8 m). Savonlahdella näkösyvyys oli entisestäänkin 
huonontunut. Jouhenlahdella nopeasti heikentyneen tilanteen syy jäi avoimeksi Etelä-Savon ely-
keskuksen kanssa sovituista vesinäytteistä ja jäiden tuloon asti jatketusta tehostetusta seurannasta 
huolimatta. Levähavaintoja näkösyvyysseurannan yhteydessä ei tehty. 

Syksyllä 2013 Puruvesi saatiin mukaan valtakunnalliseen vesistöjen kemiallisen puhtauden 
seurantaan. Pro Puruvesi organisoi näytekalojen pyynnin seitsemältä alueelta ympäri Puruvettä. 
Niistä kolme oli lahtialuetta ja neljä selkävesien reuna-aluetta. Kultakin niistä pyydettiin 
puolenkymmentä noin 200 g painavaa ahventa, jotka pakastettiin ja sen jälkeen luovutettiin Etelä-
Savon ELY-keskukselle jatkotoimia varten. Kalojen elohopeapitoisuudet olivat selkävesien reuna-
alueilla erittäin pienet. Lahtialueilta pyydetyillä ahvenilla elohopeapitoisuudet olivat selvähkösti 
suuremmat, mutta eivät millään tavoin hälyttäviä. Pro Puruvesi sai kiitosta nopeasta ja hyvästä 
toiminnasta ja pienen korvauksen talkootyöstä.

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

Runsaslukuiset sinileväesiintymät ja muutaman lahtialueen entisestäänkin heikentynyt näkösyvyys 
ovat huolestuttavia viitteitä Puruveden tilanteen kehityssuunnasta.

4.2. Yhteistyöverkoston kehittäminen ja puruvesitietouden lisääminen
Yhtenä Pro Puruveden keskeisimmistä vuoden 2013 tavoitteista oli yhteistyöverkoston ylläpito ja 
laajentaminen sekä tietouden edelleen lisääminen Puruvedestä. 

Kiinteää ja monipuolista yhteistoimintaa on jatkettu Etelä- ja Pohjois-Karjalan Ely-keskusten sekä 
Suomen metsäkeskuksen Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon yksiköiden kanssa. Myös Suomen 
metsäkeskuksen Etelä-Suomen luontopalvelun kanssa pidettiin yhteistoimintapalaveri. 
Puheenjohtaja on kuulunut Savonlinnan seudun vesienhoidon toimintaryhmään ja sen nimeämään 
”työnyrkkiin”. Siellä Puruvesi on noussut painopistealueeksi.

Kuntaliitoksista johtuen yhteistyö Puruveden rantakuntien kanssa on muuttunut.vuoden 2013 
aikana. Kerimäen, Kesälahden ja Punkaharjun aluejohtokunnat ovat saaneet ennakoitua 
tärkeämmän roolin Puruveteen liittyvissä asioissa. Yhteistoiminta  Kerimäen aluejohtokunnan 
kanssa on ollut kiinteää ja Pro Puruvesi on saanut tukea mm. jäännostoon ja esittelyteltan 
hankintaan. Joulukuussa sovittiin tapaamisista Punkaharjun ja Kesälahden aluejohtokuntien kanssa 
tammikuulle 2014. Savonlinnan kaupungin kanssa yhteistoimintaa on ollut yksittäisiin tapauksiin 
kuten VAPOn turvetuotannon jatkolupaan ja kaupungin keskeiselle luottamus- ja 
virkamieskunnalleen järjestämään Puruvettä käsittelevään seminaariin liittyen. Sekä Savonlinnan 
että Kiteen kaupungin kanssa yhteistoimintaa on ollut myös Puruveden vesienhoidon 
yleissuunnitelmatyön puitteissa.

Yhteistoiminta Suomen ympäristökeskuksen kanssa jatkui. Puheenjohtaja ja kolme hallituksen 



jäsentä osallistuivat ”Valtakunnallisen vesistönkunnostusverkoston seminaariin” Lahdessa 15.-
16.8.. Tilaisuus tarjosi erinomaisen mahdollisuuden maastossa tutustua vuosikymmeniä 
jatkuneeseen vesienhoitotyöhön Vesijärvellä ja erilaisiin ratkaisuihin ympäri Suomea sekä tuoda 
esille Puruveden tilannetta. 

Yhteistoiminta Jäälinna ry:n kanssa jatkui. Sopimuksen mukaisesti toimitettiin jäätä 
jäänveistotapahtumaan Savonlinnaan. Tilaisuus sai tälläkin kertaa laajaa paikallista, maakunnallista 
ja valtakunnallista sekä kansainvälisten kilpailujoukkueiden kautta myös kansainvälistä julkisuutta. 
Pro Puruvesi ja Puruvesi upeine jäineen oli useasti myös esillä. 

Pro Puruvesi kutsui MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietolan tutustumaan 29.5. Puruveden 
tilanteeseen. Seurueeseen kuuluivat myös Kesälahden, Punkaharjun ja Kerimäen MTK:n edustajat. 
Maastossa tilannetta tarkasteltiin mm. Ristilahden ja Jouhenlahden alueella. 

Suomen järvikalastus- ja vesimuseohanke on uudistetun strategian ja Kerimäen kirkkorannan 
kehittämiseen liittyen saanut uutta virettä. Vesielementin mukaantulo lisäsi merkittävästi 
liittymäkohtia Pro Puruveden toimintaan. Yhdistyksen puheenjohtaja on sekä säätiön 
valtuuskunnassa että säätiön hallituksessa. 

Koulujen kanssa aloitettiin yhteistyö. Kerimäen kirkonkylän koulun 6.luokkalaisille ja Kesälahden 
koulun 5.luokkalaisille järjestettiin toukokuussa Puruvesi-päivä. Kerimäellä järjestelyihin 
osallistuivat myös Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri sekä Kerimäki-seura ja Kesälahdella 
paikallinen luontoaktiivi sekä ammattikalastaja. Hyvän palautteen pohjalta yhteistoimintaa 
päätettiin jatkaa ja laajentaa Punkasalmen kouluun.

Puruvesi-seminaari järjestettiin Kesälahdella Ruokkeen lomakylässä 20.7. Pääpuhuja oli Etelä-
Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen. Valtiovallan tervehdyksen toi SDP:n 
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman ja Kiteen kaupungin tervehdyksen hallituksen 
puheenjohtaja Esa Lahtela. Muita esiintyjiä olivat Pro Puruveden puheenjohtaja Reijo Jantunen, 
FCG:n suunnittelupäällikkö Tomi Puustinen ja Puruveden yleissuunnitelmahankeen 
projektipäällikkö Seppo Ollikainen. 

Itä-Savon aloitteesta ja tuottamana valmistui yhteistyössä Pro Puruveden kanssa lyhytelokuva 
”Puruveden monet kasvot”. Sen ensiesitys oli Puruvesi-seminaarin yhteydessä 20.7. Itä-Savo antoi 
elokuvan korvauksetta Pro Puruveden käyttöön Puruvesi-tiedottamiseen ja myös myyntiin varojen 
hankkimiseksi Puruvesi-työhön. Pro Puruveden valmistuttama DVD tuli syksyllä myyntiin 
Kerimäellä MarTiinaK:ssa ja Hotelli Herttuassa, Kesälahdella Monimestassa ja Punkaharjulla 
Lustossa. Pro Puruveden hallituksen jäsenet myivät DVD:tä menestyksellisesti mm. Kerimäen 
joulumessuilla. 

Tärkeimmät tapahtumat, joihin yhdistys osallistui omalla osastollaan, olivat 29.-30.6. Kesälahden 
Muikkumarkkinat, 15.6. Lomarauhan julistukseen liittynyt elotori Kerimäellä ja 14.-15.12. 
Kerimäen Joulumessut. Näillä tapahtumilla on suuri merkitys suoriin kontakteihin omaan 
jäsenkuntaan ja Puruveden seutukunnan asukkaisiin. Yhdistys saa arvokasta informaatiota suoraan 
kentältä ja voi puolestaan kertoa mitä on meneillään ja suunniteltu.

Tiedottaminen paikallisille ja seudullisille tiedotusvälineille on ollut myös vuoden 2013 aikana 
huomion kohteena. Tiedotustilaisuuksia lehdistötiedotteineen järjestettiin 13.2. 
(jääprojekti+konsertti) ja 14.5. (konsertti ja Puruvesi-seminaari). Lehdistötiedote konsertista 
lähetettiin 12.7. Lisäksi tiedotusvälineille lähetettiin info 25.11. syyskokouksessa tehdyistä 
henkilövalinnoista ja vuoden 2014 toimintasuunnitelma. 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 2013 
aikana erittäin hyvin ja näkyvästi esillä paikallisissa ja seudullisissa tiedotusvälineissä. 

Kotisivuja www.propuruvesi.fi pidettiin ajantasaisina. Yhdistyksen Facebook-sivut avattiin.

4.3. Puruvesi-suunnittelu
Puruveden vesienhoidon yleissuunnitelman teko käynnistyi keväällä 2013. Pro Puruvesi oli hyvin 
aktiivinen hankkeen aikaansaamiseksi. Vuoden 2012 aikana käytiin lukuisia neuvotteluja. Niiden 
tuloksena Suomen metsäkeskuksen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan yksiköt ottivat 
hankesuunnitelman tekovastuun. Sen pohjalta mukaan tulivat em. metsäkeskuksen yksiköt, Pro 
Puruvesi, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset sekä Savonlinnan ja Kiteen kaupungit. 
Kukin näistä rahoittaa 70 000 euron hanketta 10 000 eurolla. EU-rahoitusta hankkeelle ei saatu.

Hanketta johtaa Suomen metsäkeskuksen Etelä-Savon yksikkö. Seitsemän rahoittajatahon 
muodostama ohjausryhmä linjaa toimintaa. Pro Puruveden edustaja on toiminut aktiivisesti sekä 
ohjausryhmässä että pienemmässä projektiryhmässä.

Suunnitelmassa keskitytään Puruveden valuma-alueilla tarvittaviin toimenpiteisiin. Maastotyöt 
saatiin vuoden 2013 aikana lähes valmiiksi. Ne suunnattiin useiden tietokoneohjelmien ja muun 
ennakkotiedon perusteella kriittisimmille alueille. Keskeisimpänä tuloksena syntyi kartta, johon on 
maastotarkastelun perusteella alustavasti suunniteltu noin 100 kosteikkoa, yli 100 laskeutusallasta, 
30 pintavalutuskenttää, noin 100 putkipato/allasyhdistelmää ja muitakin rakenteita.

Paikallisille sidosryhmille pidettiin tiedotustilaisuudet Punkaharjulla 27.11., Kesälahdella 28.11. ja 
Kerimäellä 29.11. Pro Puruveden puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä oli mukana kaikissa em. 
tilaisuuksissa. 

Jouhenjoen valuma-alueen-Jouhenlahden vesienhoidon yleissuunnitelma valmistui kesäkuussa 
2013. Suunnittelun käynnisti ja rahoitti Kerimäen kunta yhdessä Etelä-Savon ELY-keskuksen 
kanssa ja sen toteutti Finish Consulting Group (FCG). Pro Puruveden edustajat olivat kiinteästi 
suunnittelussa mukana.

Kesälahden Hamalonsuon valuma-alueen suunnittelu käynnistyi syksyllä 2013. Sen rahoittaa 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja toteuttaa Suomen metsäkeskuksen Pohjois-Karjalan yksikkö 
(Vuoden 2014 alusta Suomen metsäkeskuksen organisaatiomuutoksen jälkeen OTSO). Suunnitelma 
valmistuu alkuvuodesta 2014. Pro Puruvesi on ollut mukana suunnittelussa.

Vuoden 2013 lopulla oli käynnistymässä myös muita suunnittelutöitä mm. peltovaltaisten alueiden 
vesiensuojeluratkaisujen toteuttamiseksi ei tuotannollisella investointituella. Nämä ja Puruveden 
vesienhoidon yleissuunnitelma, Jouhenjoen ja Hamalonsuon suunnan suunnitelmat sekä jo aiemmin 
valmistunut Ristilahden pengeralueen suunnitelma antavat hyvät lähtökohdat valuma-alueilla 
tarvittavien rakenteiden ja ratkaisujen eteenpäin viennille ja tuovat konkreettisesti esille miten 
valtava ja pitkäaikainen työ pelkästään valuma-alueilla on edessä.

4.4. Toteutuneet vesiensuojeluratkaisut
Vuoden 2013 lopussa oli Puruveden valuma-alueilla valmiina viisi kosteikkoa, joista osaan liittyi 
myös muita rakenteita. Pohjois-Karjalan alueella kosteikoista on neljä ja Etelä-Savon alueella yksi. 
Pro Puruvesi on ollut mukana suunniteltaessa Kesälahdella Kuolemanlamminjoen ja Haukolanjoen 
ratkaisuja. Suomen metsäkeskuksen yksiköt ovat rakennuttaneet ja pääosin Kemeran 
luonnonhoitovaroin rahoittaneet hankkeet. 

Tähän asti mittavin (noin 20 ha) vesikasvillisuuden niitto toteutettiin 2013 Villalassa 
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Kevätösniemen-Suokonlahden-Myllylahden alueella. Hankkeessa oli Villalan kyläyhdistys 
paikallisena toimijana. Työn valvonta oli Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella. Hankkeen 
kustannukset olivat 9000 euroa, mistä Pohjois-Karjalan ELY-keskus rahoitti 4000 €, Kesälahden 
aluejohtokunta 3000 € ja Pro Puruvesi 2000 €. Osalla alueesta on vuonna 2014 kolmas ja osalla 
toinen niittokerta.

Kerimäen Aittoniemen molemmin puolin toteutui paikallisen tiekunnan aktiivien toimesta 
merkittävä niittohanke Etelä-Savon ELY-keskukselta saadun luvan mukaisesti. Pro Puruvesi tuki 
hanketta 500 eurolla. Muutoin tuhansia euroja maksaneen niiton kustansivat paikalliset ranta-
asukkaat. Toinen niittokerta on vuonna 2014.

Pro Puruvesi on ollut mukana rahoittamassa em. kahta niittohanketta aktivoidakseen paikallisia 
toimijoita vesiensuojelutyöhön ja auttaakseen hieman paikallisen rahoituksen aikaan saamista. 
Tällaista tukea jatketaan myös 2014. Niitot tulisi toteuttaa samalla alueella kolmena kesänä 
perätysten.

4.5. VAPO:n turvetuotanto Savisuolla Kerimäellä
Vapo haki Kerimäen Savisuon turvetuotantoalueelleen jatkolupaa vuoteen 2027 asti. Lupahakemus 
oli syksyllä 2013 Itä-Suomen aluehallintoviraston kuulutuksissa, jolloin eri tahoilla oli 
mahdollisuus lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteisiin riippuen mikä heidän asemansa Savisuon 
turvetuotantoon nähden oli.

Savisuon turvetuonnolla on ollut 1980-luvun alkuvuosista lähtien huomattava vaikutus 
Heponotkonjoen-Rauvanjärven valuma-alueen kiintoaine- ja ravinnepäästöihin Puruveteen. Tämä 
oli Pro Puruveden mielestä täysin kiistatonta sekä paikallisilta saatujen havaintojen että muun 
informaation valossa. Pro Puruveden hallitus päätti toimia aktiivisesti turvetuotannon vaikutusten 
minimoimiseksi.

Itä-Suomen aluehallintovirastoon lähettämässään mielipiteessään Pro Puruvesi toi vahvasti esille 
turvetuotannon kielteiset vaikutukset Puruvedelle ja esitti tuotannon nopeaa lopettamista sekä 
tehokkaan jälkihoidon suunnittelun välitöntä aloittamista. Samansuuntaisia lausuntoja ja 
muistutuksia tekivät myös useimmat muut paikalliset tahot. Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunto 
oli turvetuotannon jatkamiselle myönteinen.

Pro Puruvesi näki tarpeelliseksi tuoda paikallisten näkökohdat suoraan myös Vapon edustajien 
tietoon ja kuulla heidän näkemyksiään. Vapon ja paikallisten edustajat olivat halukkaita 
tapaamiseen. Pro Puruvesi kutsui palaverin koolle tammikuun alkuun 2014. Osallistujina oli Pro 
Puruveden ja Vapon lisäksi Savonlinnan kaupungin ympäristöpäällikkö, Puruveden kalastusalueen 
johtoa, paikallisen vesialueen omistajan edustaja sekä ranta-asukas.

Vapo teki pian em. palaverin jälkeen päätöksen lopettaa turvetuotanto Savisuolla. Perusteena oli 
taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Tuskin ilman vaikutusta oli paikallisten aktiivinen toiminta 
turvetuotannon lopettamiseksi. Vaikka eri osapuolten näkökannoissa oli merkittäviä painotuseroja, 
yhdessä toimiminen antoi tässäkin tapauksessa kaikille monipuolisemman tilanteen ymmärtämisen. 
Se on suuressa arvossa myös Savisuon jälkihoitoa suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

4.6. Muu toiminta
Tammikuussa 2013 lähetettiin laaja jäsentiedote. Noin 200:lle jäsentiedote lähetettiin postitse ja 
lähes 600:lle sähköpostiosoitteen ilmoittaneelle sähköpostitse. Sekä katu- että sähköpostiosoitteiden 
muutoksista johtuen jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen ja siitä johtuen jäsentiedotteen 
lähettäminen vaatii täydennyskierroksineen huomattavasti työtä. Heinäkuun jäsentiedote lähetettiin 
vain sähköpostiosoitteen ilmoittaneille.  Ajantasaiset kotisivut www.propuruvesi.fi antoivat netin 
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käyttäjille lisäinfoa.

4.3.Puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen tutustuivat Imatralla Imatran seudun ympäristötoimen 
vesiensuojeluun liittyvään toimintaan ja erityisesti ”Sininen Haapavesi”-hankkeeseen, joka on EU-
rahoitteinen

26.3.Puheenjohtaja palaveerasi Piällysmies ry:n johdon kanssa vesiensuojeluun liittyvien 
hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista.

14.7.Puruvesi-konsertti ”Purus Tonis” pidettiin Kerimäen kirkossa. Oopperalaulaja , 
perustajajäsenemme, Petri Lindroos oli keskeinen ideoija ja vastasi ohjelmasta esiintyjineen. Pro 
Puruvesi yhdessä Kerimäen kappeliseurakunnan kanssa vastasi markkinoinnista ja käytännön 
järjestelyistä. Petri Lindroosin ohella pääesiintyjänä oli kansainvälistä mainetta saanut venäläinen 
sopraano Lubov Stuchevskaya. Lisäksi esiintyjinä oli Petri Lindroosin johtaman mestarikurssin 
oppilaita useista maista. Säestäjänä oli pianisti Kalle Kuusava.

Konsertti keräsi yli 400 hengen yleisön. Palaute oli myönteinen. Konsertin tuotto tuli Pro 
Puruvedelle. Uuden tapahtuman markkinointi, esiintyjien kulukorvaukset ja mm. teosto-maksut 
vievät oman osuutensa tällaisen tapahtuman tuloista. Saatujen kokemusten perusteella harkitaan 
mahdollisuuksia tulevaisuudessa konsertin järjestämiseen. Tällä kertaa tuottotavoitetta ei 
saavutettu, vaikkakin plussalle päästiin.

10.8.Puheenjohtaja osallistui Kiteellä ”Elotori”-tapahtumaan ja kertoili Puruveden kuulumisia

Pro Puruvesi ry liittyi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n jäseneksi. Kolomonen tarjoaa 
jäsenjärjestöilleen mm. toimistopalveluja ja osallistuu aktiivisesti myös Puruveden seutukunnan 
hankkeisiin.

Erityisesti jäännostoon liittyvien riskien vuoksi Pro Puruvesi otti talkoovakuutuksen LähiTapiolalta. 
Samalla otettiin vakuutus lisääntyvälle omaisuudelle mm. esittelyteltan ja erilaisen 
myyntimateriaalin vahinkojen varalle.  
  
5. Talous
Pro Puruvesi ry aloitti toimintansa 15.7.2010 ilman alkupääomaa. Ensimmäisellä ja toisella 
toimintakaudella tehtiin ylijäämäinen tulos. Toisen toimintakauden 1.1.-31.12.2012 menoihin oli 
varattu 10 000 € Puruveden vesienhoidon yleissuunnitelmahankkeen Pro Puruveden 
rahoitusosuuteen. Hanke alkoi kuitenkin vasta vuoden 2013 puolella ja maksusta kohdentui 6000 € 
vuodelle 2013 ja 4000 € vuodelle 2014.

Vuoden 2013 tuloista merkittävimmät olivat vapaaehtoiset jäsen- ja tukimaksut, mittavasta 
talkootyöstä jään toimittamisessa saatu tulo, konsertin tuotto ja DVD:n myyntitulot. Menoista 
huomattavimmat olivat Puruveden vesienhoidon yleissuunnitelman vuoden 2013 rahoitusosuus 
6 000 € ja Villalassa vesikasvillisuuden niiton tukeminen 2 000 eurolla.

Pro Puruveden 1.1.- 31.12.2013 tilikauden tappio oli 2584,24  €. 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 9.4.2013
Pro Puruvesi ry:n hallitus


