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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 
 Yhdistyksen kahdeksaskymmeneskolmas (83.) toimintavuosi 
 
1.YLEISTÄ 

Alueyhdistyksen toiminnan aktivointia jatketaan vuonna 2017, hakien samalla uusia 
henkilöresursseja ja jäseniä sekä näkyvyyttä toimintaan. 
 

2. HALLINTO 
Johtokunnan jäseninä jatkavat vuonna 2017 Antti Haapala, Jouni Luoma ja Jouko 
Piirainen ja mahdollinen asiantuntija Hannu Lappalainen. Erovuorossa ovat Pauli 
Tahvanainen, Tuomo Turunen ja Harri Valkonen. Johtokunnan puheenjohtaja 
valitaan vuosittain. Puheenjohtajana toimi vuonna 2016 Erkki Verkasalo. 
Johtokunta valitsee itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin. Johtokunta kokoontuu 
vähintään kolme kertaa vuonna 2017. Yhdistys järjestää sääntömääräisen 
vuosikokouksen. 

 
3. JÄSENISTÖ  

Jäsenhankintaa kohdennetaan puutavaran jalostuksen ja -myynnin ja 
metsätalouden parissa toimiviin sekä koulutus- ja tutkimustehtävissä toimiviin 
henkilöihin ja oppilaitoksiin. Hankinnassa otetaan huomioon koko maakunnan alue 
ja myös Savonlinnan seutu. 
 

4.TALOUS 
Toimintavuoden talouteen vaikuttavat jäsenmaksutulot, ilmoitushankinnasta ja 
kalenterimyynnistä, retkeilyistä ja tapahtumista ja muusta toiminnasta saatavat tulot 
sekä kaikesta toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Vuonna 2017 tuloja ja 
kustannuksia aiheuttaa erikoisesti PUUMI-seminaari ja uusia tuloja voidaan saada 
kopterin vuokrauksesta ja ilmakuvien myynnistä jäsenille/yrityksille/yhteisöille (ks. 
kohta 4). 
 
Jäsenmaksut vuonna 2017 (johtokunnan ehdotus): varsinainen jäsen 25 €/hlö, 
opiskelijat 10 €, vapaaehtoinen jäsenmaksu kanta- ja vapaajäsenille 20 €. 

 
5.TOIMINTA 

Yhdistys järjestää yhteistyössä Puumiesten liiton ja Joensuussa toimivien julkisten 
organisaatioiden kanssa valtakunnallisen koulutustapahtuman ”PUUMI-seminaari – 
Puutuoteteollisuuden uudet tuoteratkaisut ja sivuvirtojen hyödyntäminen” 
Joensuussa 31.8.2017 ja siihen liittyvän retkeilyn 1.9.2017. Tapahtuma kytkeytyy 
Silva2017 -metsämessuihin, jonka kanssa tehdään organisointi-, retkeily- ja 
markkinointiyhteistyötä. Tapahtuma on tarkoitettu jäsenistölle ja muille aihepiiristä 
kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille. 
 
Yhdistys tiivistää yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun, 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Luonnonvarakeskuksen kanssa 
jäsenhankinnassa ja yritysyhteistyössä (mm. Puumiesten liiton ja 
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ammattikasvatussäätiön yhteinen infotilaisuus oppilaitosten opiskelijoille ja 
aikuisopiskelijoille, Joensuu, Metla-talo, 15.2.2017). 
Yhdistyksen viestintään kuuluu tiedottamista toimialan ajankohtaisista asioista, 
muutoksista ja tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Laaditaan 2-3 jäsenkirjettä 
yhdistyksen jäsenille vuoden 2017 mittaan. 

 
Yhdistyksen jäsenille järjestetään yhteistyötahojen kanssa koulutus- ja 
retkitoimintaa/yritysvierailuja. Järjestetään jäsenille ja heidän perheille tarkoitettu 
Frisbee-golftapahtuma Joensuun Koivuniemenpuistossa 19.5.2017. Yhdistyksen 
jäseniä kannustetaan osallistumaan PUUMI-seminaariin. Yhdistykselle hankittua 
ilmakuvauskopteria tarjotaan ja markkinoidaan vuokrattaviksi jäsenille (huokealla 
hinnalla). 
 
Puumiesten liiton uusituilla verkkosivuilla on alasivu alueyhdistyksille. Yhdistys 
toimittaa tai täydentää itse sivuille perus- ja toimintatietoja, mm. jäsentiedotteet, 
yleisten kokousten, retkeilyjen ja muiden tapahtuminen kutsut ja tarpeen mukaan 
muuta yhdistyksen toimialueen aineistoa. 
 
Palkitaan yhdistyksen edustamalla toimialalla vuonna 2016 ansioitunut henkilö tai 
organisaatio Pohjois-Karjalan Vuoden Puumiesteko 2016 -palkinnolla. 
Julkistaminen tapahtuu PUUMI-seminaarissa. 

  
6. OSALLISTUMINEN 

Osallistutaan Puumiesten Liiton järjestämiin tilaisuuksiin: Kevätvuosikokous, 
Jyväskylä, 10.3.2017; Syystapahtuma ja alueyhdistysten kokoukset, Porin Yyteri, 
23.-24.9.2017. Kannustetaan jäseniä osallistumaan liiton valtakunnallisille 
toimialapäiville ja retkeilyille. 
 

7. MUISTAMISET 
 Muistetaan vuoden aikana merkkipäiviä viettäviä yhdistyksen jäseniä. 
 
 
 Johtokunta 


