PRO PURUVESI ry:n
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
1. Pro Puruvesi ry
Pro Puruvesi – yhdistys perustettiin Kerimäellä 15.7.2010. Perustajajäseniä oli kuusi.
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 Ytunnuksen 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 oli
- 31.12.2011
673 (1. tilikausi 15.7.2010 – 31.12.2011)
- 31.12.2012
805
- 31.12.2013
867
Tämän tilikauden päättyessä 31.12.2014 jäseniä oli 1061 Niistä varsinaisia jäseniä oli 1004 ja
kannatusjäseniä 57.
3. Hallitus ja kokoukset
Yhdistyksen syyskokouksessa 24.11.2013 valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2014
Reijo Jantunen ja hallituksen jäseniksi Jaakko Eerikäinen, Pentti Hiltunen, Esko Hollman, Paavo
Jantunen, Hannu Kutvonen, 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 2014 Niilo Kaikkosen ja varatarkastajaksi
Aarne Hännisen.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28.4.2014 ja syyskokous 30.11.2014.
Pro Puruvesi ry:llä ei ole ollut palkattua henkilöstöä eikä puheenjohtajalle eikä hallituksen jäsenille
ole maksettu palkkioita. Kulukorvauksia on maksettu hallituksen päätöksillä tapauskohtaisesti.
Yhdistyksellä ei ole kiinteitä toimitiloja. Hallituksen kokoukset on pidetty puheenjohtajan kotona.
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 katsonut voivansa olla tilannekuvan
muodostamisessa tärkeässä roolissa. Se näkyi myös vuoden 2014 toiminnassa.

Kesällä 2014 oli runsaasti pieniä ja pienehköjä sinileväesiintymiä ympäri Puruvettä. Yhdistykselle
ilmoituksia tuli parikymmentä. Pro Puruvesi varmensi havainnot yhdessä havainnoitsijoiden kanssa
mm. ”joka miehen” kokein, valokuvin ja tarvittaessa havaintoalueella käyden. Varmennustavasta ja
ilmoitusmenettelystä sovittiin ely-keskusten kanssa. Jälleen uusilla alueilla oli sinilevää. Erityisen
huolestuttavaa olivat lukuisat sinilevähavainnot Hummonselän reunamilla.
Pro Puruvesi jatkoi näkösyvyyden seurantaa kymmenellä alueella 37 seurantapisteessä ympäri
Puruvettä. Mukaan otettiin kolme uutta pistettä ja jätettiin kolme aiempaa pistettä, joissa
näkösyvyys oli säännöllisesti pohjaan, mitattavaksi vain erikseen sovittaessa. 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
1,3-10,5 metrin välillä. Huonoin tilanne oli Savonlahdella (lokakuu 1,3 m) ja paras Putkiniemen
päässä (maaliskuu 10,5 m). Selkävesien reuna-alueilla näkösyvyys maaliskuun mittauksessa oli
useissa pisteissä lähes 10 m. Kesämittauksissa näkösyvyydet olivat niissä nelisenkin metriä
huonommat.
Puruvesi otettiin pilottikohteeksi kehitettäessä sekä viranomaiskäyttöön että kansalaiskäyttöön
soveltuvaa vesistön tilan seurantaan liittyvää välineistöä sekä seurantajärjestelmää. Pro Puruvesi
osallistui hankeseminaariin Vantaalla ja hankkeen johdon perehtymiskäyntiin Puruvedellä. Pro
Puruvesi tullee saamaan käyttöönsä jo 2015 aikana uudenlaista mittauskalustoa, jonka soveltvuutta
vaativaan vapaaehtoistoimintaan samalla testataan.
Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan Ely-keskukset jatkoivat Puruveden ongelma-alueilla näytteiden
ottoa. Pro Puruvesi tuki toimintaa paikallistuntemuksella ja oli useita kertoja mukana
näytteidenotossa.
4.2. Yhteistyöverkoston kehittäminen ja puruvesitietouden lisääminen
Yhtenä Pro Puruveden keskeisimmistä vuoden 2014 tavoitteista oli yhteistyöverkoston
kehittäminen ja laajentaminen varsinkin valtakunnallisella tasolla sekä tietouden edelleen
lisääminen Puruvedestä.
4.2.1. Paikallinen ja alueellinen taso
Yhteistyö Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten, Suomen Metsäkeskuksen Etelä-Savon
ja Pohjois-Karjalan yksiköiden sekä Savonlinnan ja Kiteen kaupunkien kanssa konkretisoitui
Puruveden vesienhoidon yleissuunnitelman tekemisessä ja Sisävesi Life IP-hankkeen
valmistelussa. Pro Puruvesi on ollut keskeisesti mukana kummassakin hankkeessa. Ne ovat olleet
erinomaisia foorumeita myös yhteistyön monipuolistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi em.
tahojen kanssa.
Puheenjohtaja on kuulunut Savonlinnan seudun vesienhoidon toimintaryhmään ja sen nimeämään
”työnyrkkiin”. Siellä Puruvesi on noussut painopistealueeksi. Pro Puruveden puheenjohtaja on
kuulunut myös Suomen Järvikalastus- ja vesimuseosäätiön valtuuskuntaan ja säätiön hallitukseen.
Vesielementin mukaantulo museon strategiaan toi kiinnekohtia ja yhteistyömahdollisuuksia säätiön
ja Pro Puruveden välille. Museohanke Kerimäellä ei ole ainakaan nopeasti etenemässä.
Yhteistoiminta Kerimäen aluejohtokunnan kanssa on ollut kiinteää ja perustui vuonna 2014
solmittuun yhteistyösopimukseen vuosille 2014-2016. Sopimusta tarkistetaan vuosittain. Pro
Puruvesi on osallistunut useisiin tapahtumiin Kerimäellä ja on ollut aktiivisesti mukana mm.
Kerimäen Kirkkorannan kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Kerimäen aluejohtokunta on yksi Pro
Puruveden pääyhteistyökumppaneista ja tuki yhdistyksen toimintaa 1500 eurolla. Kesälahden

aluejohtokunnalle esiteltiin Pro Puruveden toimintaa 29.1. ja Punkaharjun aluejohtokunnalle 11.2.
Kesälahden aluejohtokunta tuki vuonna 2014 Pro Puruveden toimintaa 1500 eurolla lähinnä
Kesälahden alueella toteutettujen hankkeiden rahoittamisessa.
Yhteistoiminta Puruveden kalastusalueen kanssa on ollut kiinteää. Konkreettista yhteistyötä oli
mm. VAPO:n Savisuon turvetuotannon jatkoluvan torjunnassa ja Ristilahden kalastotutkimuksessa.
Puruveden kalastusalue on tukenut Pro Puruveden toimintaa myös taloudellisesti yhtenä
pääyhteistyökumppaneista. Koekalastuksiin liittyvää yhteistoimintaa on ollut myös Purujärven ja
Vaaran osakaskuntien kanssa.
Koulujen kanssa jatkettiin yhteistyötä. 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
koulujen kanssa päätettiin jatkaa ja laajentaa Punkasalmen kouluun.
Puruvesi-seminaari järjestettiin 26.7. Kerimäellä Hotelli Herttuassa. Keskeisinä teemoina
seminaarissa olivat Puruveden vesienhoidon yleissuunnitelma ja Sisävesi Life IP-hankkeen
valmistelu. Pääpuhuja oli ympäristöministeri Ville Niinistö. Muina esiintyjinä olivat Etelä-Savon
ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen, dosentti, FT Seppo Hellsten Suomen
ympäristökeskuksesta, projektipäällikkö Seppo Ollikainen Suomen metsäkeskuksen Etelä-Savon
yksiköstä ja puheenjohtaja Reijo Jantunen. Savonlinnan kaupungin tervehdyksen toi
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen.
Pro Puruvesi on seurannut vesienhoitohankkeita myös Etelä-Karjalassa. Puheenjohtaja ja yksi
hallituksen jäsen osallistuivat Imatralla 9.9. vesiensuojeluseminaariin. Siinä käsiteltiin Imatran
seudun vesiensuojeluhankkeita ja niistä saatuja kokemuksia. Seminaari antoi mahdollisuuden tuoda
esille myös Puruvettä ja siellä saatuja kokemuksia.
4.2.2. Valtakunnallinen taso
Puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä osallistuivat ”Valtakunnallisen
vesistönkunnostusverkoston seminaariin” 11.-12.6. Iisalmessa. Seminaarissa oli vesienhoitoon
liittyviä viranomaisia ministeriöistä ely-keskuksiin sekä keskeisiä muita vesiensuojelun parissa
toimivia ympäri Suomea. Toisena päivänä tutustuttiin vesiensuojeluratkaisuihin maastossa Iisalmen
ympäristössä. Pro Puruveden edustajat ovat osallistuneet jo perinteiseen vuosiseminaariin myös
2012 Helsingissä ja 2013 Lahdessa. Tällä kertaa Pro Puruvedellä oli seminaarin yhteydessä oma
standi. Se tarjosi hyvän ympäristön tehdä Puruvettä ja sen tilannetta tunnetuksi. Standimme sai
paljon huomiota ja kiitosta.
Valtakunnallisen Sisävesi Life IP-hankkeen valmistelu on antanut erinomaiset puitteet tehdä myös
Puruvettä valtakunnallisesti aiempaakin tunnetummaksi ja Pro Puruvedelle laajentaa
yhteistyöverkostoaan. Hankevalmistelua johtaa Metsähallitus ja muista valtakunnallisista
organisaatioista valmistelussa ovat mukana mm. Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus,
Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos, Metsäntutkimuslaitos, Maa- ja elintarviketeollisuuden
tutkimuskeskus, Geologian tutkimuskeskus, Museovirasto, WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto ja
DocArt. Pro Puruvesi yhtenä keskeisenä Puruvesi-osion valmistelijana on päässyt kehittämään
yhteistyöverkostoaan hankkeen valmistelun aikana myös em. osapuolten kanssa.
Pro Puruvesi jatkoi vuosittaista perinnettään kutsua yksi merkittävä taho tutustumaan Puruveteen ja
sen tilanteeseen. Vuonna 2013 tutustumassa oli MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola. Tällä kertaa
Puruveteen tutustui 26.7. ympäristöministeri Ville Niinistö. Tutustuminen suuntautui Kesälahden
Villalan alueelle, joka tarjosi mahdollisuuden perehtyä sekä Puruveden ongelmiin Suokonlahden-

Ketolanlahden alueella että puhtaaseen Puruveteen Linnasaaren laguunissa. Seurueeseen kuuluivat
ministerin erityisavustaja Emma Kari, Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen,
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ylijohtaja Ari Niiranen, dosentti, FT Seppo Hellsten Suomen
ympäristökeskuksesta ja hydrobiologi Pekka Sojakka Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Isäntänä toimi
Pro Puruveden puheenjohtaja Reijo Jantunen yhdessä paikallisten asukkaiden Eira ja Alpo Niirasen
kanssa. Tutustumismatka liittyi ympäristöministeri Ville Niinistön osallistumiseen 26.7. Puruvesiseminaariin.
Yhteistoiminta Jäälinna ry:n kanssa jatkui. Sopimuksen mukaisesti toimitettiin noin 60 000 kg
”Puruveden Kirkasta” 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 esillä.
4.2.3. Osallistuminen paikallisiin tapahtumiin
Tärkeimmät tapahtumat, joihin yhdistys osallistui omalla osastollaan, olivat 17.5.
Terveysliikuntatapahtuma Punkaharjulla, 17.-18.5. Kesälahden Messut, 28.-29.6. Kesälahden
Muikkumarkkinat, 12.-13.7. Puhoksen Perinnepäivät, 5.-8.8. Kerimäen Muikkufestivaalit, 9.-10.8.
Vetouistelun SM-kisatahtuma Kerimäellä ja 13.-14.12. Kerimäen Joulumessut.
Näihin tapahtumiin osallistumisella 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.
Kesälahden Muikkumarkkinoilla yhdistyksemme sai tuhannennen jäsenen.
4.2.4. Tiedotustoiminta
Tiedottaminen paikallisille ja seudullisille tiedotusvälineille on ollut myös vuoden 2014 aikana
huomion kohteena. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin 4.4. (Yhteistyösopimus osuuspankit-Pro
Puruvesi ja Sisävesi Life IP-hanketilanne) ja 4.9. (Ristilahden kalastotutkimus). Lehdistötiedote
Puruvesi-seminaarista lähetettiin 18.7. ja Sisävesi Life IP-tilanteesta 27.12. Lisäksi
tiedotusvälineille lähetettiin info 30.11. syyskokouksessa tehdyistä henkilövalinnoista ja vuoden
2015 toimintasuunnitelma. Toimittajat kysyivät Puruveden tilaan ja Puruveteen liittyviä juttuja
tehdessään usein Pro Puruveden näkemystä.
Puheenjohtaja kirjoitti Puruvesi-aiheiset jutut Puruveden pursiseuran vuosikirjaan ja Puruveden
Lohikuniinkuusuisteluun liittyneeseen lehteen.
Lisäksi useissa tilaisuuksissa yhdistyksen edustajat käyttivät puheenvuoroja, jotka saivat
julkisuutta. Puruvesi oli vuoden 2014 aikana erittäin hyvin ja näkyvästi esillä paikallisissa ja
seudullisissa tiedotusvälineissä.
Koko jäsenistölle lähetettiin jäsentiedote maaliskuussa ja joulukuussa. Sähköpostiosoitteen
ilmoittaneille (noin 800) lähetettiin tiedote myös heinäkuussa. Postitse jäsentiedote lähetettiin noin
200 jäsenelle.
Kotisivuja www.propuruvesi.fi pidettiin ajantasaisina ja yhdistyksen virallisina infosivuina..
Yhdistyksellä on myös Facebook-sivut..
4.3. Vesiensuojelun suunnittelu
Puruveden vesienhoidon yleissuunnitelma valmistui kesäkuussa 2014.. Pro Puruvesi oli hyvin
aktiivinen hankkeen aikaansaamiseksi. Hanketta johti Etelä-Savon ELY-keskus projektipäällikkönä
Seppo Ollikainen. Hankkeeseen osallistuivat Suomen metsäkeskuksen Etelä-Savon ja Pohjois-

Karjalan yksiköt, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset, Savonlinnan ja Kiteen kaupungit
sekä Pro Puruvesi. Tämä oli ensimmäinen kerta kun kaikki keskeiset Puruveden tulevaisuuteen
vaikuttavat osapuolet yhdessä suunnittelivat Puruvedellä tarvittavia toimenpiteitä. Suunnitelma
maksoi 82 000 €. Siitä Pro Puruveden osuus oli 11 000 €. Suunnitelma antaa vahvan pohjan
pitkäaikaiselle Puruvesi-työlle.
Sisävesi Life IP-hankkeen suunnittelu käynnistyi Metsähallituksen johdolla vuoden 2014 alussa.
Annetuin kriteerein koko Suomesta haettiin hankkeeseen sopivia kohdealueita. Pro Puruvesi toimi
aktiivisesti Puruveden saamiseksi hankkeeseen mukaan. Ratkaisevaan rooliin tuli juuri valmistunut
Puruveden vesienhoidon yleissuunnitelma ja Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka
Häkkisen päätös lähteä viemään Puruvettä ainoana eteläsavolaisena kohteena hankkeeseen.
Puruveden osalta hankesuunnitteluun osallistuivat vuonna 2014 Etelä-Savon ELY-keskuksen
johdolla Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Suomen metsäkeskuksen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan
yksiköt, Metsähallituksen Luontopalveluiden Savonlinnan toimipiste, Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen Enonkosken yksikkö, Savonlinnan ja Kiteen kaungit, Pro Puruvesi ja
valtakunnallisista toimijoista mm. Suomen ympäristökeskus. Jo pelkästään suunnitteluvaihe on
tuonut Puruveden sekä alueelliseen että valtakunnalliseen keskiöön vesienhoidossa. Pro
Puruvedellä on ollut merkittävä rooli koko suunnittelun ajan ja sille on kaavailtu huomattavaa
osuutta myös hankkeen toteuttamisessa.
Alkujaan hankkeeseen oli esitetty kohdevesistöjä parikymmentä ympäri Suomea. Niistä kesällä
2014 hankkeen johto (koordinaatioryhmä) valitsi kymmenen jatkosuunnitteluun. Puruvesi pääsi
tähän joukkoon monipuolisen ja hyvin perustellun esityksensä pohjalta. Koko hanke-esitys
lähetettiin syksyllä 2014 EU:n ensimmäiseen käsittelyyn. Palaute saatiin joulukuun puolivälissä.
Suomen esitys läpäisi EU:n ensimmäisen käsittelyn. Alkuperäisestä omarahoituksineen noin 30
milj. euron hankekehyksestä jouduttiin kuitenkin jatkosuunnitteluun kehys tiputtamaan 20
miljoonaan euroon. Puruveden oman alueellisen budjetin osuus hankkeesta laski samalla kolmesta
kahteen miljoonaan euroon. Lisäksi Puruvedellä toteutetaan hankkeen valtakunnallisesti
rahoitettavia osioita. Kyse on Puruvedelle hyvin merkittävästä hankkeesta. Yksityiskohtainen
suunnittelu käynnistyi heti vuoden 2014/2015 vaihteessa.
Puruvedellä hanke painottuu viidellä kohdealueella (Lautalahti-Jouhenlahti-Matinniemi,
Savonlahti, Hautalahti-Puntunen, Ketolanlahti-Suokonlahti-Myllylahti ja Ristilahti-NaaranlahtiSusiniemi valuma- ja vesialueineen) toteutettaviin konkreettisiin vesienhoitotöihin. Mikäli kaikki
menee suunnitelman mukaisesti, hanke käynnistyy 1.10.2015 ja kestää 6 vuotta.
Kumppanuussopimukseen liittyen OTSO laati/tarkensi kustannuksitta Putkiniemessä suunnitelmat
vesienhoitorakenteiksi Hiirenniemen, Pökrönsuon ja Nenäsuon alueelle. Pro Puruveden edustajat
olivat maastokäynnillä mukana kuten myös Hiirenniemen ja Pökrönsuon alueella maanomistajia.
Suomen metsäkeskuksen Etelä-Savon yksikkö alkoi valmistella näiden varsin merkittävien
rakenteiden toteuttamista Kemeran luonnonhoitovaroin.
Yhden suon kunnostusojitushanketta Kesälahdella Puruveden valuma-alueella tarkasteltiin
erityisesti vesiensuojelunäkökulmasta. OTSO otti alkuperäisen suunnitelmansa uuteen käsittelyyn
huolellisen maastotutkimuksen jälkeen. Pro Puruveden edustaja oli maastossa mukana. OTSO:n
asiantuntijat totesivat pienehköin tarkennuksin päästävän sekä metsän kasvun edistämisen että
vesiensuojelunäkökohtien kannalta hyvään lopputulokseen kokonaiskustannuksienkaan
merkittävästi muuttumatta. Toivottavasti tästä syntyy hyvä esimerkki miten eri näkökohtia soiden
kunnostusojituksessa voidaan yhteensovittaa huolellisella asiantuntijoiden maastosuunnittelulla.

4.4. Vesiensuojelutoimia
Vuoden 2014 lopussa oli Puruveden valuma-alueilla valmiina viisi kosteikkoa, joista osaan liittyi
myös muita rakenteita. Uusia vesiensuojelurakenteita ei vuoden 2014 aikana valmistunut.
Tähän asti mittavin (noin 20 ha) vesikasvillisuuden niitto jatkui 2014 Villalassa KevätösniemenSuokonlahden-Myllylahden alueella. Osalla alueesta kyseessä oli kolmas ja tällä erää viimeinen
niittokerta. Osalla alueesta oli toinen ja pienellä osalla ensimmäinen niittokerta. Hankkeessa oli
Villalan kyläyhdistys paikallisena toimijana. Työn valvonta oli Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella.
Hankkeeseen varattiin vuodelle 2014 15 000 euroa, mistä Pohjois-Karjalan ELY-keskus rahoitti
puolet. Loppuosan rahoittamiseen osallistuivat Kiteen kaupunki, Kesälahden aluejohtokunta,
Villalan kyläyhdistys ja Pro Puruvesi (1500 €).
Rantojen omistajat ovat omalla kustannuksellaan aiempaakin aktiivisemmin niittäneet/niitättäneet
omia rantojaan. Muutamat ovat kysyneet Pro Puruvedeltä infoa oikeista menettelytavoista.
Tällaisen oma-aloitteisen ja omakustanteisen vesikasvillisuuden poiston toivotaan edelleen
lisääntyvän. Viranomaisten ja Pro Puruveden tuki kohdennetaan vesienhoidollisesti keskeisten
lahtialueiden laajoihin vesikasvillisuuden niittoihin.
Pro Puruvesi teki Karelia AMK:n kanssa yhteistyösopimuksen Ristilahden kalastotutkimuksesta
2014 ja alustavan sopimuksen vastaavasta kalastotutkimuksesta Mehtolanlahdella syksyllä 2015
sekä sedimenttitutkimuksesta Ristilahdella talvella 2015. Ristilahden kalastotutkimus toteutettiin
elo-/syyskuussa 2014. Karelia AMK vastasi tutkimuksen toteuttamisesta. Pro Puruvesi vastasi
yleisjärjestelyistä, tarvittavista sopimuksista ja talkootyöstä. Loppuraportti, joka on nähtävissä Pro
Puruveden kotisivuilta, osoitti varsin selkeästi poistokalastuksen tarpeen. Noin 2500 euroa
maksaneen hankkeen kustannuksista puolesta vastasi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja lopusta Pro
Puruvesi yhteistyökumppaneineen. Poistokalastuksen toteuttaminen Ristilahden-Mehtolanlahden
suunnalla harkitaan myöhemmin.
VAPO ilmoitti tammikuussa 2014 vetävänsä pois Savisuon turvetuotannon jatkolupahakemuksen
Itä-Suomen aluehallintovirastosta ja lopettavansa lopullisesti Savisuon turvetuotannon. Pro
Puruvesi yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa oli omissa kannanotoissaan voimakkaasti
jatkolupaa vastaan. Pro Puruveden aloitteesta paikalliset tahot Pro Puruveden johdolla kävivät
tammikuun alussa neuvottelut myös suoraan VAPO:n edustajien kanssa. Ratkaisu oli merkittävä
Hautalahden-Pajuselän suunnan vesistön tilalle pitkälle tulevaisuuteen. Savonlinnan kaupungin
rakennus- ja ympäristölautakunta valitti Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä koskien
VAPO:n velvoitteita turvetuotannon päättymiseen liittyvästä jälkihoidosta. Valvontavastuu
jälkihoidosta määrättiin Etelä-Savon ELY-keskukselle. Pro Puruvesi ei ole siten voinut toistaiseksi
vaikuttaa jälkihoidon toteutumiseen. Pro Puruvesi seuraa tilannetta sekä tarvittaessa reagoi
jälkihoidon etenemiseen. Savisuo kuuluu myös Sisävesi Life IP:n yhteen kohdealueeaseen ja tulee
myös sitä kautta tarkasteluun.
Perussuunnitelmat Puruveden vesienhoitoon ovat valmiina. Seuraavina vuosina painopiste siirtyy
suunnitelmien mukaisten rakenteiden ja toimenpiteiden yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja
konkreettiseen toteuttamiseen. Siinä vaiheessa maanomistajat ja vesialueen omistajat tulevat
keskeisinä osapuolina mukaan. Sisävesi Life IP on avainasemassa konkreettisia toimia
toteutettaessa, vaikkakin työtä tehdään samanaikaisesti myös muin pienemmin resurssein.
5. Yhteistyökumppanuus
Pro Puruvesi haki vuodeksi 2014 ensimmäistä kertaa ”virallisia” yhteistyökumppaneita.
Tavoitteena oli saada yrityksiä ja muita tahoja aiempaa kiinteämmin ja sitoutuneemmin mukaan
Puruvesi-työhön. Toisena keskeisenä tavoitteena oli varojen hankinta. Pääyhteistyökumppaneille ja
muille yhteistyökumppaneille asetettin hieman eri kriteerit, jotka näkyivät tuen suuruudessa ja

toisaalta Pro Puruveden antamassa näkyvyydessä.
Vuoden 2014 Pro Puruveden
pääyhteistyökumppanit olivat
- Kerimäen Osuuspankki
- Kesälahden Osuuspankki
- Suur-Savon Osuuspankki
- Pohjois-Karjalan Sähkö
- Suur-Savon Sähkö
- OTSO
- Kerimäen aluejohtokunta
- Puruveden kalastusalue
ja muut yhteistyökumppanit
- Hotelli Herttua
- Jäälinna ry
- Puruveden Kalastus- ja Elämysretket
Kokemukset tällaisesta yhteistyöstä ovat olleet myönteiset ja samantapaisin järjestelyin
kumppanuustoimintaa jatketaan vuonna 2015.
6. Talous
Pro Puruvesi ry aloitti toimintansa 15.7.2010 ilman alkupääomaa. Ensimmäisellä ja toisella
toimintakaudella tehtiin ylijäämäinen tulos. Vaikka vuoden 2013 tulos oli noin 2600 euroa
tappiollinen, lähtökohta vuodelle 2014 oli varsin hyvä.
Vuoden 2014 tuloista merkittävimmät olivat jäsenten vapaaehtoiset jäsenmaksut, eri tahojen
tukimaksut ja yhteistyökumppaneiden tuki. Menoista huomattavimmat olivat Puruveden
vesienhoidon yleissuunnitelman vuoden 2014 rahoitusosuus, Villalassa vesikasvillisuuden niiton
tukeminen ja Ristilahden kalastotutkimus.
Pro Puruveden 1.1.- 31.12.2014 tilikauden ylijäämä oli 5995,84€. Yhdistyksellä ei ole velkaa.
Mikäli Sisävesi Life IP-hanke alkaa 1.10.2015, Pro Puruveden 50 000 euron omarahoitusosuudesta
varataan vuodelle 2015 noin 8500 €. Koska EU-osuuden (60 %) tilitykset tulevat viipeellä,
joudutaan alkuvaiheessa maksamaan menoista myös EU-osuus. Väliaikaisen lainatarpeen
välttämiseksi on pyritty saamaan tätä varten ”pesämunaa” aiemmilta tilikausilta.
Kiitos jäsenillemme, tukijoillemme ja talkooväelle! Te olette mahdollistaneet myös taloudellisesti
Pro Puruveden toiminnan monen osapuolen yhteisessä työssä puhtaan Puruveden puolesta.
Kerimäki 20.3.2015
Pro Puruvesi ry:n hallitus

