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PRO PURUVESI ry:n LEHDISTÖTIEDOTE
1. Pro Puruvesi ry:n talven 2013 jääprojekti
Puruveden kristallinkirkasta jäätä pääsee ihailemaan ja ihmettelemään loistavina taideteoksina
Jäälinna 2013 Festivaalissa Savonlinnassa . Kansainvälisten jääveistojoukkueiden kilpailu käydään
Olavinlinnasssa 19.-23.2.2013. Muuallekin Savonlinnaan tehdään veistoksia Puruveden jäästä. Pro
Puruvesi ry vastaa jään nostosta sekä toimittamisesta Kyrönsalmen rantaan ja torille. Jäät nostetaan
Puruveden Sammalselältä Pääkannasta. Jääaluetta on puhdisetttu talkootyönä jäitten tulosta alkaen
yli kymmenen kertaa, jotta saadaan paksulti kirkasta teräsjäätä. Sen paksuus on noin 60 cm, eikä
kohvajäätä ole ollenkaan.
Pro Puruvesi ry:llä on jääprojektille kolme päätavoitetta
- teemme Puruveden jäällä Puruveden erityislaatuisuutta tunnetuksi
- hankimme omalla talkootyöllä varoja Puruvesi-työlle ja
- haluamme tukea tapahtumien järjestäjiä laadukkaalla jäällä
Tällaista kristallista jäätä ei valitettavasti enää löydy kaikilta Puruveden lahtialueilta kuten
vuosikymmenet sitten. Ilman mittavia toimenpiteitä niin kirkkaan veden kuin jään alue supistuu
koko ajan. Tämä kehitys on saatava pysähtymään ja erityislaatuisuutensa perusteella valtaosin
Natura-2000 alueeseen valittu Puruvesi palautetuksi pääosin entiselleen tuleville sukupolville.
Mahdollinen ilmaston lämpeneminen tuo lisää ongelmia.
Pro Puruvesi toimittaa Savonlinnan tapahtumaan noin 50 000 kg Puruveden jäätä. Kooltaan jääpalat
ovat 1x0,5x0,6 m. Jäät nostetaan 13. - 15.2. ja toimitetaan Savonlinnaan 14.-15.2.
Jääprojekti vaatii monipuolisia valmisteluja ja yhteistyötahoja. Valmisteluista on vastannut Pro
Puruvesi ry:n hallitus. Yhteistyötahoja ovat olleet Jäälinna ry, Saimaan Rahtikuljetus, Savonlinnan
kaupunki, Kerimäki-säätiö, Matti Uimonen, Kerimet Oy Esa Tynkkynen, Sahakuutio Oy ja Tuote
Savonlinna Oy.

2.Pro Puruvesi -konsertti 14.7.2013
Pro Puruvesi-konsertti pidetään Kerimäen kirkossa sunnuntaina 14.7.klo 18 alkaen.
Perustajajäsenemme oopperalaulaja Petri Lindroos on ollut konsertin primusmoottoori ja vastaa
ohjelmasta. Pro Puruvesi ry hoitaa yleisjärjestelyjä ja markkinointia yhteistoiminnassa Kerimäen
kappeliseurakunnan kanssa.
Oopperalaulaja Petri Lindroosin ohella pääesiintyjänä on venäläinen oopperalaulaja Lubov
Stuchevskaya. Säestäjä on Oslon oopperasta pianisti Kalle Kuusava. Konsertissa esiintyy myös
oppilaita Petri Lindroosin konserttia edeltävällä viikolla johtamalta mestarikurssilta. Sekä Petri
Lindroos että Lubov Stuchevskaya ovat esiintyneet keskeisissä rooleissa monilla kansainvälisillä
estradeilla. Kummallekin Pro Puruvesi-konsertti on ainut tiedossaoleva esiintyminen Suomessa
kesällä 2013.
Maailman suurimmassa puukirkossa Puruveden äärellä on tarjolla loistavaa ja monipuolista
musiikkia edulliseen 20 euron hintaan. Koska nuoret ovat Pro Puruvesi ry:n tämänvuotinen

erityinen kohderyhmä, 16-vuotiaat ja nuoremmat pääsevät konserttiin ilmaiseksi. Lippuja
(ohjelmia) myydään sekä ennakkoon että konserttipaikalla ennen konsertin alkua. Konsertin tuotto
tulee Pro Puruvesi ry:lle Puruvesi-työhön.
Konserttiin liittyvää informaatiota löytyy erityisesti alkukesästä alkaen mm. Pro Puruvesi ry:n
kotisivuilla www.propuruvesi.fi, Toivomme, että seutukunnan tiedotusvälineet tukisivat
uutisoinnillaan konsertin onnistumista. Konsertti tarjoaa mahdollisuuden myös seutukunnan
yrityksille tukea Puruvesi-työtä.
Ooopperalaulaja Petri Lindroos
− syntynyt Pohjassa
− valmistunut Sibelius-akatemiasta laulutieteen maisteriksi, yksityisopintoja Berliinissä,
Milanossa ja New Yorkissa
− merkittävimpiä rooleja mm. Basilio (Sevillan Parturi), Pimen (Boris Godunov, Helsinki),
Kuningas Filip (Don Carlo, Oper Leipzig, La Scala Milano, Pisa Ravenna, Brescia), Mefisto
(mm. Savonlinnan Oopperajuhlat), Sarastro (Taikahuilu, Pariisi, Oslo, Montpellier)
− jää free-lance-oopperalaulajaksi sekä Oslon että Sibelius-akatemian laulutieteen lehtorin
virasta tämän kauden jälkeen)
Oopperalaulaja Lubov Stuchevskaya
− syntynyt Moskovassa
− musiikkiopintoja mm. Moskovassa ja Lontoossa
− merkittävimpiä rooleja mm. Violetta (La Traviata), Lisa (The Queen of Spades), Fiordiligi
(Cosi Fan Tutte), First Lady (The Magic Flute), Santuzza (Cavalleria Rusticana), Tatyana
(Eugene Onegin), Cio-Cio San (Madame Butterfly), Leonora (Il Trovatore), Marina
Mnishek (Boris Godunov)
− hoitaa professuuria The Royal Flemish Conservatoryssa Antwerpenissä Belgiassa
Pianisti Kalle Kuusava
− opiskellut Sibelius-Akatemiassa ja Wienin musiikkikorkeakoulussa
− syksystä 2008 alkaen toiminut Oslon oopperan korrepetiittorina ja apulaiskapellimestarina
sekä valmistunut Oslon musiikkikorkeakoulun kapellimestariluokalta
− toimii aktiivisesti myös kamarimuusikkona
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