
Pohjois-Karjalan Puumiehet jäsenkirje kevät 2017 

Arvoisat Pohjois-Karjalan Puumiesten jäsenet! 

Tänä keväänä järjestämme jäsenillemme Frisbeegolf-perheillan Joensuun Koivuniemen koirapuiston radalla 

(luterilaisen kirkon takana) perjantaina 19.5.2017 alkaen klo 17:30. Tarjolla on kahvia, mehua ja pientä purtavaa. 

Omat kiekot ja maastojalkineet mukaan. Muistakaa säänmukainen varustus! 

Muita tapahtumia on tiedossa vasta kesälomien jälkeen. Varautukaa jo omalta osaltanne Joensuussa 31.8.-1.9.2017 

järjestettävään PUUMI-seminaariin – Puutuoteratkaisuja ja sivuvirtojen hyödyntämistä. Siitä on ensimmäinen koko 

ilmoitus toukokuun Puumies-lehdessä, tässä jäsenkirjeessä se on liitteenä. Ensimmäinen päivä on monipuolinen 

seminaari Joensuun Tiedepuiston Louhela-salissa ja illalla illallinen Ilosaren Kerubi-ravintolassa. Toisen päivän 

aamupäivällä on bussiretkeily KKES:n Penttilän 6-kerroksisen puukerrostalon rakennuskohteelle ja KESLA Oyj:n 

metsäkonetehtaalle Käpykankaalla. Tämän jälkeen ehtii hyvin Silva2017-metsämessuille, joiden avajaiset ovat klo 12 

ja jonne on maksuton sisäänpääsy. Alueyhdistyksemme on järjestänyt tällaisen valtakunnallisen mittaluokan 

tilaisuuden viimeksi vuonna 2006, joten käyttäkää ihmeessä tilaisuus hyväksenne. 

Seuraavassa myös Puumiesten liiton tapahtumia muissa maakunnissa: 

– Vientikuljetus- ja laivauspäivät, Oulu, 17.-18.5. 

– Puumessut 2017, Jyväskylä, 6.-8.9.2017 – Syysriihi-seminaari, 7.9.2017 

– Syystapahtuma, Pori Yyteri, 23.-24.9.2017 

Muistakaapa kevään ja kesän koittaessa mahdollisuus vuokrata yhdistyksemme omistamaa ilmakuvauskopteria. 

Vuokraus edelleen Pauli Tahvanaisen kautta, puh. 0500 574 332. 

Alueyhdistyksemme vuosikokous pidettiin Joensuun Metla-talolla 24.2.2017. Puheenjohtajana jatkaa vuonna 2017 

Erkki Verkasalo. Erovuoroiset johtokunnan jäsenet Pauli Tahvanainen, Tuomo Turunen ja Harri Valkonen valittiin 

uudelleen ja jäseninä jatkavat myös Antti Haapla, Jouni Luoma ja Jouko Piirainen. Vuoden 2017 jäsenmaksuiksi 

päätettiin 25 € (varsinainen jäsen) ja 10 € (opiskelijajäsen). Kantajäseniltä ei peritä edelleenkään jäsenmaksua ja 

vapaaehtoinen kannatusjäsenmaksu on 20 €. 

Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa 28.4.2017 valittiin varapuheenjohtajaksi edelleen Tuomo Turunen ja 

asiantuntijajäseneksi edelleen Hari Lappalainen. Johtokunnan sihteeriksi kutsuttiin Timo Pakarinen. Keskustelimme 

siinä myös mahdollisuudesta järjestää retkeily Viroon keväällä 2018, kenties yhdessä naapurimaakuntien 

alueyhdistysten kanssa. − Totesimme myös että Metla-talolla Puumiesten liiton ja Puumiesten 

ammattikasvatussäätiön kanssa järjestämämme opiskelijainfo houkutteli paikalle noin 30 osanottajaa ja tilaisuus 

onnistui muutenkin varsin hyvin ja poiki 7 uutta jäsentä. Syksystä 2016 lähtien olemme saaneet lisäksi 6 muuta 

jäsentä ja 3 vanhaa jäsentä on luopunut jäsenyydestään. Olemme siis päässeet mukavalle kasvu-uralle 

jäsenistössämme. 

Tässä saatte myös vuoden 2017 jäsenmaksujen maksuohjeet. Maksujen suuruus on ilmoitettu edellä ja 

maksulomake täytetään samalla tavalla kuin vuonna 2016: 

Saajan tilinumero: FI16 5103 0520 0604 89 (Vaara-Karjalan Osuuspankki) 

Saajan nimi: Pohjois-Karjalan Puumiehet ry 

Viesti: Jäsenen nimi + Jäsenmaksu 2017 

 

Tervehtien 

Erkki Verkasalo                         Timo Pakarinen 

Puheenjohtaja                           Sihteeri 

erkki.verkasalo@luke.fi            timo.pakarinen@karelia.fi 


