Julkaisuvapaa heti

Pro Puruvesi katsoo vuotta 2015 valoisasti
Kuluva vuosi on ollut Puruvesi-työlle ja Pro Puruvedelle myönteinen. Pienten konkreettisten
askelten lisäksi on saatu vahva pohja ottaa tulevina vuosina suorastaan loikkia Puruveden puhtaan
tulevaisuuden puolesta. Monen tahon yhteistyönä alkukesästä valmistunut Puruveden vesienhoidon
yleissuunnitelma antoi selkeän kuvan mitä ympäri Puruvettä pitää tehdä ja herätti monet
huomaamaan miten valtava työ on edessä.
Joillekin kohdealueille kuten Kerimäellä Jouhenjoen suualueelle, Kesälahdella Hamalonsuolle ja
Punkaharjulla Putkiniemeen tehdyt yksityiskohtaisemmat suunnitelmat antavat valmiudet nopeasti
aloittaa varsin laajamittaiset kunnostustoimet. Ristilahden koekalastus avasi näkymän
poistokalastuksen tarpeeseen Puruvedellä.
Puruvesi ja Pro Puruvesi saatiin aiempaa enemmän esille myös valtakunnallisella tasolla. Tästä
yhtenä osoituksena oli ympäristöministeri Ville Niinistön tutustuminen Puruveteen heinäkuussa ja
osallistuminen pääpuhujana Puruvesi-seminaariin.
Ja sitten se tulevien vuosien loikka. Etelä-Savon ELY-keskuksen johtamana ja Pro Puruveden
vahvasti mukana ollen Puruvesi saatiin kovan karsinnan jälkeen mukaan valtakunnallisen Sisävesi
Life IP:n valmistelun loppukahinoihin yhtenä kymmenestä kohdealueesta. Koko hankkeen
suunnitelma on EU:n 1. käsittelyssä. Palautetta odotetaan 19.12. mennessä.
Suurin mielenkiinto palautteessa kohdistuu koko hankkeen kehykseen ja hankkeen
alkamisajankohtaan. Tässä vaiheessa Puruvedelle hyväksytty suunnitelma on kustannuksiltaan
hieman yli 3 milj. euroa. Se saattaa EU:n palautteen jälkeen siitä jonkin verran tippua. Hankkeen
suunniteltu alkamisajankohta on 1.10.2015 ja hanke jatkuisi kuusi vuotta. Myös tähän saattaa EU:n
palautteessa tulla tarkennuksia. Joka tapauksessa Sisävesi Life IP näyttää lähes varmasti tuovan
miljoonaluokan potkun Puruvesi-työhön. Se ei ratkaise kuitenkaan kaikkia Puruveden ongelmia.
Hankkeen rinnalla ja sen jälkeen tarvitaan vielä suuri määrä työtä ennen kuin Puruveden tulevaisuus
on vuosikymmeniksi ja vuosisadoiksi turvattu.
Näiden näkymien valossa Pro Puruveden syyskokous hyväksyi 30.11. vuoden 2015
toimintasuunnitelman ja noin 20 000 euron talousarvion. Sisävesi Life IP:n valmistelu ja
käynnistyminen ovat vahvasti esillä. Muutoin Pro Puruveden hyväksi koettu toimintatapa
ajantasaistettuna jatkuu myös ensi vuonna. Toimintasuunnitelma on liitteenä.
Pro Puruveden hallituksessa jatkavat Jaakko Eerikäinen, Pentti Hiltunen, Paavo Jantunen, Hannu
Kutvonen, Kari Lindström, Lasse Musakka ja Mikko Suonio. Uusiksi jäseniksi valittiin
Punkaharjulta Anna-Maija Asikainen ja Heikki Tynkkynen sekä Kesälahdelta Raimo Oksman.
Nykyisestä hallituksesta jää pois Esko Hollman ja Ruth Lähdeaho henkilökohtaisista syistä.
Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Reijo Jantunen. Uuden hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi
on yksi vuosi ja alkaa 1.1.2015.
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