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PRO PURUVESI ry:n LEHDISTÖTIEDOTE 14.6.2012
1. Puruvesi-seminaari 28.7.2012
Pro Puruvesi ry järjestää yhteistoiminnassa Punkaharjun kunnan kanssa Puruvesiseminaarin lauantaina 28.7.2012 klo 12 alkaen. Seminaari pidetään Punkaharjulla
Punkasalmen koululla. Seminaari ja Punkaharjun kunnan järjestämä ”Puruveden
loisto” - tapahtuma muodostavat yhdessä suunnitellun kokonaisuuden kesäisen
lauantain iltapäiväksi. Tapahtumapaikka on aivan Puruveden rannalla.
Ensimmäinen Puruvesi-seminaari järjestettiin 6.8.2011 Kerimäellä Hotelli Herttuassa.
Myönteinen palaute kannusti Pro Puruvesi ry:n päätöstä tehdä seminaarista
vuosittainen tapahtuma. Seminaarin paikkaa päätettiin kierrättää Puruveden
rantakunnissa. Tällä kertaa päädyttiin Punkaharjuun. Punkaharjun kunnan
suunnittelema oma kesätapahtuma antoi hyvän yhteistoimintamahdollisuuden.
Ensimmäisessä Puruvesi-seminaarissa keskityttiin erityisesti Puruveden historiaan
ympäristötieteen dosentti Heikki Simolan ja yhteiskuntatieteiden tohtori Tero
Mustosen esityksin. Valtiovallan ja seutukunnan terveiset ja näkemykset toi
kansanedustaja Jouni Backman. Puruvesi-katsaus kuului myös ohjelmaan.
Tällä kertaa seminaarin painopiste on paikallisessa ja seudullisessa näkökulmassa
Puruveteen. Seutukunnan terveiset seminaariin tuo seutujohtaja Marjukka Aarnio.
Puruvesikatsauksessa Pro Puruvesi ry:n puheenjohtaja käsittelee Puruveden nykytilaa
ja Puruveteen liittyviä hankkeita ja tulevaisuuden näkymiä. Viimesyksyinen
massiivinen sinileväesiintymä tulee myös esille. Punkaharjun kunnanjohtaja Sami
Sulkko alustaa Puruveden alueen vapaa-ajan asukkaiden merkityksestä
seutukunnalle.
Professori emeritus Jukka Pennanen tuo seminaariin näkemyksiä Puruveden
merkittävyydestä myös kansallisesta näkökulmasta. Lisäksi hän käsittelee
ajankohtaista museohanketta. Suomen järvikalastusmuseo on nykyään Suomen
järvikalastus- ja vesimuseo. Sille suunniteltu toiminta-ajatus liittyy entistäkin
merkittävämmin Puruveden tilaan ja tulevaisuuteen.
Puruvesi-seminaarin ohjelma on liitteenä. Siihen voi tulla vielä pieniä tarkennuksia.
Esitysten loppuun varataan hieman aikaa kysymyksille. Seminaari on kaikille avoin
ja maksuton. Punkaharjun kunta tarjoaa Puruvesi-seminaarin ja Puruveden loisto tapahtuman väliin ajoitetun kahvittelun.
Lauantai-iltapäivä 28.7. Punkasalmen koululla ja urheilukentällä tarjoaa monipuolista
kuultavaa ja nähtävää. Pro Puruvesi ry toivottaa sekä tapahtumayleisön että
tiedotusvälineiden edustajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Pro Puruvesi ry:n leader-hanke
Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt 8.6.2012 kielteisen päätöksen Pro Puruvesi ry:n
hanketukihakemukseen. Vaikkei päätös liity tiedotustilaisuuden varsinaiseen asiaan,
antaa tiedotustilaisuus mahdollisuuden informoida myös tästä Puruvedelle
ajankohtaisesta asiasta.
Pro Puruvesi ry jätti 13.4.2012 hanketukihakemuksen Piällysmies ry:lle ja EteläSavon ELY-keskukselle. Hankkeen keskeinen tavoite oli laadituttaa ulkopuolisilla
asiantuntijoilla suunnitelmat tarvittavista toimenpiteistä ja rakenteista kolmelle
Puruveden ongelma-alueista. Suunnitelmat olisivat kattaneet sekä valuma-alueet että
ongelma-alueiden vesialueet. Nämä suunnitelmat olisivat olleet perusta ko. ongelmaalueiden toimenpiteille pitkäksi ajaksi eteenpäin. Samantapaisin suunnitteluhankkein
oli tarkoitus lähteä etenemään myös muilla ongelma-alueilla.
Katsoimme, että Puruvesi ja sen tulevaisuus on niin tärkeä koko Puruvettä
ympäröivälle maaseudulle, että tuki olisi ollut mahdollinen maaseudun kehittämiseen
tarkoitetuista varoista. Jo näinkin varsin mittavaan suunnitteluhankkeeseen emme
halunneet lähteä lisäämään Puruveden tilan parantamiseen suoranaisesti
kuulumattomia osioita kuten kyläsuunnitelmia. Tällainen ei kuulu myöskään Pro
Puruvesi ry:n sääntöjen mukaiseen toimintaan.
Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksen hankkeen sisältöä koskevasta kohdasta (liite)
näkyy hyvin ne keskeiset tavoitteet ja vaikutukset, jotka hankkeella näimme olevan.
Kuten perusteluista ilmenee, Etelä-Savon ELY-keskus ei kuitenkaan tulkinnut
hankkeen riittävästi edistävän Puruveden alueen maaseudun tulevaisuutta.
Mielestämme Puruveden tulevaisuus jos mikä on erityisen tärkeää hyvin laajalle
maaseutualueelle tulevina vuosikymmeninä ja -satoina. Puruveden kunnolla on
lisäksi monia muitakin arvoja.
Pidämme välttämättömänä, että seuraavan EU-ohjelmakauden 2014 - 2020
valmisteluissa vesistöjen kunnostus on painokkaasti esille. Sillä luodaan pitkäaikaisia
vahvuustekijöitä nimenomaan näille seutukunnille. Mikäli maaseudun kehittämiseen
tarkoitettuja varoja ei siihen voida käyttää, tulee varmistaa muuta kautta vesistöjen
kunnostukseen myös EU-rahoitusta.
Piällysmies ry:llä ei ollut tässä vaiheessa sitomattomia varoja hankkeemme
rahoittamiseen. Toivomme, että ainakin sitä kautta hankettamme voitaisiin käsitellä
uudelleen syksyn 2012 aikana. Puruvesi-asioita rahoituskuvioineen käsitellään
lähiaikoina mm. Jetina ry:n koolle kutsumassa tilaisuudessa.
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