
Pohjois-Karjalan Puumiehet jäsenkirje syksy 2016 

Arvoisat Pohjois-Karjalan Puumiesten jäsenet! 

Alueyhdistyksemme haluaa tiedottaa jäseniään yhteisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Edellisestä 

kirjeestä onkin kulunut tarkalleen puoli vuotta, joten nyt on syytä palata asiaan. 

Alueyhdistyksen ajankohtaisia asioita 

Pienoiskopteri video/kuvakameralla on ajettu sisään kesällä ja sen on jäsenten käytettävissä edullisesti. 

Toissijaisesti sitä voidaan vuokrata myös ulkopuolisille markkinahintaan. Tiedustelut ensisijaisesti 

Paulille. 

Tehdas- tai toimipaikkaretkeilyä ollaan suunnittelemassa talvelle vuoden 2017 puolelle. Lähetämme 

teille osallistumiskutsun kun kohde on päätetty. 

Info- ja markkinointitilaisuus puu- ja metsäalan opiskelijoille Joensuussa on suunnitteilla Puumiesten 

liiton ja Puumiesten ammattikasvatussäätiön kanssa. Se järjestetään todennäköisesti tammi-helmikuussa 

2017. Esittelijöiksi tulevat liiton toiminnanjohtaja Hanna Luoma Jyväskylästä ja säätiön hallituksen 

puheenjohtaja Hannu Peltonen Porista. Maakunnan opetuslaitokset eli Karelia-ammattikorkeakoulu, Itä-

Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä osallistuvat tilaisuuden järjestämiseen ja 

esittelevät itsekin toimialaa koskevaa toimintaansa tässä tilaisuudessa. Muutama Pohjois-Karjalassa 

toimiva puualan yritys on myös esittäytymässä. Tiedotamme asiasta heti alkuvuodesta. 

Järjestämme Silva 2017-messujen yhteydessä Puumiesten valtakunnallisen koulutustapahtuman 

Puutuoteteollisuuden uudet tuoteratkaisut ja sivuvirtojen hyödyntäminen. Tapahtuma on tarkoitettu 

laajasti puutuotealan ja metsä-, biojalostus- ja bioenergia-alan yrityksille ja yrittäjille, eritasoisten 

oppilaitosten opettajille ja opiskelijoille, tutkimus- ja kehittämisyhteisöille sekä julkispäättäjille, 

neuvontajärjestöille ja konsulteille. Työryhmä on suunnitellut tapahtumaa varsinaisesti syyskuusta 

lähtien. Siihen kuuluu seminaaripäivä Joensuun Tiedepuiston Louhela-salissa ja iltatilaisuus 31.8. sekä 

retkeily muutamalle teollisuus- ja/tai puurakennuskohteelle 1.9. Silva-messujen kanssa teemme 

yhteistyötä hankkimalla osa puhujista esiintymään molemmissa tapahtumissa, tarjoamalla myös 

messuihin osallistuville mahdollisuutta osallistua retkeilylle ja tekemällä yhteistä markkinointi- ja 

viestintätyötä. Lisätietoja Erkiltä. 

Olette varmaan panneet merkille, että Puumiesten liiton verkkosivut on uudistettu. Alueyhdistyksille on 

varattu siellä omat sivut. Pohjois-Karjalan yhdistyksen sivujen suunnittelu on vasta käynnistymässä. 

Yhdistys voi tehdä sivunsa itse tai teettää ne Puumiesten liiton pääpaikan ihmisillä Jyväskylässä. 

Tervehdimme ilolla jos teiltä jäseniltämme löytyy ideoita sivujen sisällön suunnitteluun ja taitoa ja intoa 



osallistua sivujen tekemiseen. Ottakaa tässä asiassa rohkeasti yhteyttä Erkkiin. Sivujen osoite: 

http://puumies.fi/pohjois-karjalan-puumiehet/. 

Alueyhdistyksessämme oli syyskuun lopussa 93 jäsentä. Kesällä ja syksyllä olemme saaneet kaksi uutta 

jäsentä ja kaksi on vastaavasti luopunut jäsenyydestään. Kaikista alueyhdistyksistä olemme kooltamme 

ylempää keskiluokkaa. Savonlinnan seudun puumiesten hallitus on tehnyt päätöksen toimintansa 

lopettamisesta kuluvan vuoden vuosikokouksessaan, päätös tarvitsee vahvistuksen seuraavassa 

vuosikokouksessa. Mikäli päätös toteutuu, toivotamme meidän alueyhdistykseen liittymisestä 

kiinnostuneet tervetulleiksi jäseniksemme. 

Pohjois-Karjalan alueyhdistys haluaa toimia koko toimialueensa jäsenten ja toimialan hyväksi. 

Haluamme välttää keskittymistä Joensuun ympäristön asioihin ja järjestämme retkeilyjä ja jatkossa 

myös muita tilaisuuksia sekä Pielisen Karjalassa että Keski-Karjalassa, missä puu- ja metsäalalla on 

vankka asema elinkeinoelämässä ja koulutusmaailmassa. Olemme avoimia ehdotuksillenne toiminnan 

elävöittämiseksi ja kiinnostavuuden lisäämiseksi. 

Alueyhdistyksen vuosikokous pidetään sopivana perjantai-iltana helmikuussa 2017. Perinteemme 

mukaisesti sitä seuraa laadukas vuosikokousillallinen jäsenille ja puolisoille yhdistyksen tukemalla 

hinnalla. Toivomuksia kokouspaikkakunnasta ja kokouspaikasta voitte lähettää Erkille tai Paulille. 

Muistutamme vielä alueyhdistyksemme jäseniä vuoden 2016 jäsenmaksusta, jos se on sattumoisin 

maksamatta. 

Puumiesten liiton valtakunnallisia asioita 

Puumiesten Syystapahtuma oli tänä vuonna Kuopion Rauhalahdessa. Puumiestaitokilpailussa ei ollut 

osallistujia alueyhdistyksestämme. Puumiesten liiton syyskokoukseen osallistui alueyhdistyksestämme 

Erkki. Kansanedustaja Markku Eestilä piti kokouksessa ajankohtaispuheen eduskunnassa käsiteltävänä 

olevista puu- ja metsäalaa koskevista asioista. Kokouksessa jaettiin yleisinfoa ja tietoa tulevan vuoden 

näkymistä sekä ohjeita lainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi alueyhdistysten hallinnoinnissa. 

Liiton hallituksen puheenjohtaja vaihtui ainakin vuodeksi 2017 (Juha Nummela, Lahden seudun 

puumiehet -> Pekka Riihimäki, Jyväskylän seudun puumiehet) ja hallituksessa tapahtui muutenkin 

jonkun verran muutoksia. Pohjois-Karjalalla ei ole tällä hetkellä edustajaa liiton hallituksessa, mutta 

meidän odotetaan miettivän sopivaa ehdokasta. Syystapahtumasta on uutisoitu laajasti Puumies-lehden 

lokakuun numerossa. 

Puumieskalenteri 2017 on ilmestynyt lokakuussa, joten muistakaapa tilata Puumiesten liitosta omanne ja 

mielellään kappaleita myös työyhteisöönne ja asiakkaillenne jaeltaviksi. Kalentereista tuleva 

myyntiprovisio on edelleen 3 €/kpl alueyhdistyksille, joten ilmoittakaa tämä liitolle tilauksia 



tehdessänne. 

Puumiesten liiton verkkosivut raportoitiin jo edellä. Niiden lomakkeissa on ollut liitosta tulleen 

ilmoituksen mukaan ongelmia, jotka on nyt korjattu. Jos kuulette että joku on lähettänyt verkkosivuille 

jäsenhakulomakkeen eikä ole saanut vastausta, niin pyytäkää olemaan yhteydessä liiton toimistoon. 

Facebook-henkiset jäsenemme: huomatkaa Puumiesten liiton facebook-sivut: 

www.facebook.com/puumiestenliitto. Niillä on tarkoitus seurata toimialan ajankohtaisia asioita. Kun 

alueellanne tapahtuu puumiehiä kiinnostavaa, niin voimme käydä jakamassa tietoa liiton facebook-

sivuilla. Päivitykset tarvitsevat kylläkin sivujen ylläpitäjän hyväksynnän liiton toimistolla, tällä on 

tarkoitus välttäämahdollinen yritysmainonta. Hanna Luoma ja Petri Puttonen liiton toimistolla ovat 

käytettävissä viemään uutisemme facebook-sivulle, kun sellaista tarvetta ilmenee. Voitte itsekin 

lähestyä heitä sähköpostilla. 

Puumiesten liiton tapahtumia vuonna 2017: 

– Kevätvuosikokous 10.3., Jyväskylä 

– Vientikuljetus- ja laivauspäivät 10.-11.5. Kemi/Oulu 

– Puutuote- ja sivuvirtaseminaari 31.8.-1.9., Joensuu 

– SyysRiihi 7.9., Jyväskylä 

– Syystapahtuma 23.-24.9., Pori 

 

Tervehtien 

Erkki Verkasalo                                  Pauli Tahvanainen 

Puheenjohtaja                                    Sihteeri 

erkki.verkasalo@luke.fi                    pauli.tahvanainen@suomi24.fi 

 


