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Nykyinen jäsenistö (15.2.2017) 

- 93 henkilöä 
- Puuteollisuusalan toimihenkilöitä ja 

työntekijöitä 
- Puutavarakauppiaita, asiakaspalvelijoita, 

kiinteistö- ja rakennusalan yrittäjiä ja 
toimihenkilöitä 

- Metsäalan toimihenkilöitä ja työntekijöitä 
- Yrittäjiä ja yritysjohtajia 
- Tutkijoita ja konsultteja 
- Ammatti- aikuisopiskelijoita (Karelia ja Savonia 

amk:t, P-Karjalan koulutuskuntayhtymä, UEF) 



Johtokunta 2016 
Varsinaiset jäsenet: 
- Haapala Antti, TkT, MBA, yliopistotutkija 
- Luoma Jouni, metsätalousinsinööri (puukaupallinen), 

yritysneuvoja 
- Piirainen Jouko, metsätalousinsinööri (puukaupallinen), 

yritysneuvoja 
- Tahvanainen Pauli, puutalousinsinööri, yritysneuvoja – 

SIHTEERI 
- Turunen Tuomo, metsätalousteknikko, toimitusjohtaja 
- Valkonen Harri, puutekniikan insinööri, 

tuotantopäällikkö 
- Verkasalo Erkki, MMT, professori – PUH.JOHT. 
Asiantuntijajäsen: 
- Lappalainen Hannu, koneasentaja, yrittäjä 

 



Miksi liittyä jäseneksi – millaista 
toimintaa tarjolla 

- Teollisuus- ja kulttuuriretkeilyt 
- Virkistystempaukset ja harrastustoiminta 
- Seminaarit, infotilaisuudet ja opintomatkat 
- Valtakunnallisiin puumiestapahtumiin 

osallistuminen 
- Pohjois-Karjalan vuoden puumiesteko -

palkinnot 
- Vuosikokoukset 
- Jäsenkirjeet 



Siis tämmöisiä aktiviteetteja 

 

TULOSSSA: Frisbeegolfpäivä koko perheelle, 
Joensuun Koivuniemenpuistossa 19.5.2017 

MINIKOPTERI jäsenten 
vuokrattavissa - edullisesti 

PUUMIESTAITOKILPAILUT - 
syksyisin 
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Siis tämmöisiä aktiviteetteja 

Vuoden Puumies 2015:  Puuseppäyrittäjä 
Janne Räsänen, Juuka 

Tutustumisia tehtaisiin ja 
toimipaikkoihin 
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TULOSSA: 

PUUMI – Uusia puutuote-ratkaisuja ja sivuvirtojen 
hyödyntämistä, Joensuu 31.8.-1.9.2017 

Puumiesten valtakunnallinen koulutuspäivä ja retkeily - 
Silva2017 –metsämessujen prologina 

Siis tämmöisiä aktiviteetteja 

https://www.tiedepuisto.fi/kokousmaailma/louhela-sali


Vuosikokous ja vuosikokousillallinen 2016 

Tulossa seuraavaksi 

Hei kaikki Pohjois-Karjalan Puumiehet ry:n jäsenet 
 
Terveiset täältä leudon talven keskeltä. 
 

Tervetuloa yhdistyksemme vuosikokoukseen METLA-talolle Käpy-kabinettiin 
perjantaina 24.2.2017 alk. 18.00, Yliopistonkatu 6, 80130 JOENSUU. 
 

Aluksi on Itä-Suomen yliopiston puuntutkimuksen esittelyä –alustus, jonka 
pitää professori Henrik Heräjärvi. Vuosikokous pidetään heti tämän perään 

(esityslista/kokouskutsu liitteenä). 
 
RUOKAMENU on seuraava (buffet-pöytä) 
 
Tuoreyrttisalaatti, tomaatti-mozzarellasalaatti, aurinkokuivattu tomaatti salaatti 
ilmakuivatulla kinkulla rullattua porsaan sisäfilettä ja juurespyre 
talon leipää ja rakuunalevitettä, vesi 
kahvi, tee 
tiramisu 
 
Lisäksi tarjoamme olutta, viiniä ja konjakkia/likööriä (1 annos/laji) 

 
Tarjoilun järjestämiseksi pyydämme ennakkoilmoittautumista 
maanantaihin 20.2.2017 klo 15.00 mennessä  sihteerille 
pauli.tahvanainen@suomi24.fi tai pauli.tahvanainen@hotmail.fi tai 
tekstiviesti/puhelin 0500574332. 
Osallistujan omavastuu on 30 €/hlö ja maksetaan mieluiten paikan 
päällä rahana. 







Kuka voi hakea apurahoja 

Hakijan on oltava 
- Puumiesten liiton henkilöjäsen (tai jättänyt jäsenhakemuksen liiton 

hallitukselle), ja  
- suorittanut ammatillisen tutkinnon puu- tai metsäalalta tai suorittaa toista 

tutkintoa puu- tai metsäalalle. 
 
Apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin: 
- Henkilökohtaiset jatkotutkinnot ja ammatillinen täydennyskoulutus 
- Tohtorin tutkinnon suorittaminen (väitöskirja) 
- Matka-apurahat (konferenssit, jatko-opinnot, opiskelijaryhmien 

opintomatkat) 
- Tutkimus- ja kehittämisprojektit – tällöin t&k organisaatio tai 

viestintäorganisaatio toteuttajana 
 
 






