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Pohjois-Karjalan Puumiehet ry 

 
 
 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 
Yhdistyksen kahdeksaskymmeneskolmas (83) toimintavuosi 
 
 
1. YLEISTÄ TOIMINNASTA 
 
 Yhdistyksen toiminta aktivoitiin edelleen vuoden 2017 aikana. Tämä käsitti uusia 

toiminta- ja viestintämuotoja ja keinoja rahoituksen hankinnan tehostamiseksi. 
 
2. HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT 
 
 HALLITUS 
  Erkki Verkasalo    puheenjohtaja   
  Tuomo Turunen varapuheenjohtaja 
  Antti Haapala jäsen 
  Jouni Luoma jäsen 
  Jouko Piirainen jäsen  
  Pauli Tahvanainen jäsen 
  Harri Valkonen jäsen 
  Hannu Lappalainen asiantuntijajäsen 
  Timo Pakarinen sihteeri (johtokunnan kutsumana) 
  
 RAHASTONHOITAJA 
  Tilinhoito Tilitoimisto Tili-Satu Oy, Joensuu / Eija Laakkonen 
 
3. TOIMINTA 
 

3.1  KOKOUKSET 
 
Yhdistyksen yleinen vuosikokous pidettiin Joensuun Metla-talossa 24.2.2017. Läsnä oli 
noin 20 henkilöä. Perinteinen Puumiesillallinen nautittiin samassa paikassa kokouksen 
jälkeen. Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Yhdistyksestä ei 
osallistuttu Puumiesten liiton vuoden 2017 kevätkokoukseen eikä syyskokoukseen. 

 
3.2  KOULUTUS- JA SIDOSRYHMÄTAPAHTUMAT 
 
Pohjois-Karjalan Puumiehet järjesti yhdessä Puumiesten liiton kanssa PUUMI-
koulutusseminaarin ja retkeilyn Puutuoteratkaisuja ja sivuvirtojen hyödyntämistä 
Joensuussa 31.8.-1.9.2017. Tapahtuma ajoittui juuri ennen Silva 2017 –metsämessuja, 
jonka järjestäjäorganisaation kanssa tehtiin yhteistyötä viestinnässä ja markkinoinnissa. 
Seminaarin ja siihen liittyneen iltatilaisuuden järjestämistä tukivat merkittävästi JOSEK Oy, 
Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja henkilöresursseja tarjosivat 
suunnitteluun ja organisointiin Luke, UEF ja Karelia-amk. PUUMI-tapahtuman 
suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi yhdistyksen johtokunnan jäsenistä koottu työryhmä 
täydennettynä kahdella yhteistyökumppaneiden edustajalla ja yhdellä toteutuskonsultilla. 
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Retkeilykohteina olivat asianmukaisine esittelyineen Penttilänrantaan kesäkuussa 
valmistunut Kkes-vuokrataloyhtiön puukerrostalo sekä John Deere Oy:n ja Kesla Oyj:n 
metsäkonetehtaat.  Seminaariin liittyi Pohjois-Karjalan Puumiesteko 2016 –palkinnon 
luovutus, jonka yhdistyksen johtokunta oli myöntänyt Pielisen Karjalassa toimivalle 
itävaltalaiselle puutuoteyritykselle Binderholz GmbH / Binderholz Nordic Oy. Palkinnon 
vastaanotti yrityksen puolesta tohtori Arthur Walch. 
 
PUUMI-tapahtuma oli yhdistyksen selvästi suurin ponnistus toiminnan kiinnostavuuden ja 
näkyvyyden parantamiseksi yli kymmeneen vuoteen. Sen järjestäminen myös kohensi 
jossain määrin yhdistyksen taloustilannetta. Tapahtumaan osallistui kaikkiaan 73 henkilöä, 
joista 46 osallistumismaksun maksaneita, 21 puhujia ja 6 järjestäjiä. Tapahtumasta 
ilmestyi kaksi artikkelia Puumies-lehdessä, siitä ilmoitettiin ainakin seitsemän 
organisaation verkkosivuilla ja uutisoitiin lyhyesti neljässä alue- ja ammattilehdessä 
(Karjalainen, Lieksan lehti, Metsäalan ammattilehti, Maaseudun Tulevaisuus). 
Suunnitteluryhmä kokoontui seminaarin jälkeen arvioimaan tapahtuman onnistumista ja 
vastaista tarvetta. Yhdistys harkitsee tapahtuman toistamista 2-3 vuoden kuluttua joko 
seminaarina tai laajempana tapahtumana, päivitetyllä teemalla ja tehostetulla viestinnällä. 
 
Yhdistys järjesti yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun, 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Luonnonvarakeskuksen kanssa ja yhdessä 
Puumiesten liiton ja ammattikasvatussäätiön kanssa Oppilaitosinfo-tilaisuuden 
opiskelijoille ja aikuisopiskelijoille Joensuun Metla-talossa 15.2.2017. Tilaisuudessa oli 
kolme esitelmää paikallisilta puutuotealan yrityksiltä (Iivari Mononen Oy, UPM Plywood, 
Liperin Höyläämö Oy) ja puheenvuorot em. oppilaitosten koulutus- ja tutkimustyöstä. 
Tilaisuus houkutteli paikalle noin 30 osanottajaa ja poiki 7 uutta jäsentä liitolle ja 
alueyhdistykselle. 

 
3.3  VIESTINTÄ JA JÄSENPALVELU 
 
Puumiesten liitto on huolehtinut yhdistyksen verkkosivujen päivittämisestä osana liiton 
verkkosivuja vuodesta 2016 lähtien. Yhdistys toimittaa sivuille perus- ja toimintatietoja, 
mm. jäsenkirjeet, yleisten kokousten, retkeilyjen ja muiden tapahtumien kutsut ja tarpeen 
mukaan muuta yhdistyksen toimialueen aineistoa. 
 
Alueyhdistyksen jäsenet tutkija- ja kehittäjämaailmasta ovat jatkaneet ammatillisten 
artikkeleiden kirjoittamista mm. Puumies-lehteen ja olleet käytettävissä asiantuntijoina 
toimialaa koskeneissa mediahaastatteluissa ja lausuntotöissä.  

 
Yhdistyksen tavoitteena oli lähettää vuoden mittaan 2-3 jäsenkirjettä. Kevätkirje lähetettiin 
2.5.2017, syyskirjeen lähettäminen lykkääntyi helmikuuhun 2018. Yhdistys järjesti 
jäsenilleen myös Frisbeegolf-perheillan Joensuun Koivuniemen koirapuiston radalla 
19.5.2017 alkaen klo 17:30. Osallistujia oli 5 henkilöä. 
 
Yhdistyksen hankkiman gyrokopterin varustelu vietiin loppuun vuonna 2017. Kopteri on 
jäsenten käytettävissä hyvin edulliseen vuokraushintaan ja sitä voidaan vuokrata 
erityisehdoilla myös tilaustöihin. Kuvauksia on ollut toistaiseksi vähän. 
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4 JÄSENISTÖ JA TALOUS 
 

Jäsenmäärä    31.12.2017   
Varsinaiset jäsenet                59  
Kantajäsenet                35   
Opiskelijajäsenet                    8  
Kaikki jäsenet                                               102    

  
Muutokset vuoden 2017 aikana: Varsinaiset jäsenet -12, Kantajäsenet +18, 
Opiskelijajäsenet +7, Kaikki jäsenet +13.  

 
 Jäsenmaksut 
  Varsinainen jäsen  25 € 
  Kantajäsen      0 €  
  Opiskelijajäsen    10 € 
  Vapaehtoinen kannatusmaksu  20 € 

 
Jäsenmaksujen tuotot olivat 555 € vuonna 2017 eli 7,5 % pienemmät kuin vuonna 
vuonna 2016. Jäsenmaksu on jäänyt maksamatta viime vuosina yli puolelta 
yhdistyksen jäsenistä ja jäsenmaksujen perintä on ollut myös puutteellista. 
 
TALOUS 

 

Yhdistyksen taloudellinen tila koheni vuoden 2017 aikana PUUMI-seminaarin 
nettotuottojen ansiosta mutta oli edelleen vain tyydyttävä vajavaisen jäsenmaksujen 
kertymän vuoksi (31.12.2017). PUUMI-tapahtuma budjetoitiin omana 
kokonaisuutenaan yhdistyksen joten sen tuotot ja kustannukset eivät olleet mukana 
vuoden 2017 talousarviossa. PUUMI-tapahtuman tilinpidosta vastasi Puumiesten 
liitto, joka tuloutti yhdistykselle tapahtuman nettotuotot 2.10.2017. Alueyhdistys 
palautti lopullisesta nettotuloksesta 20 % Puumiesten koulutusrahastolle 
Puumiesten liiton koulutustoimintasääntöjen mukaisesti.   
 
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi vuonna 2017 Aulis Keronen varahenkilönä 
Tapani Hirvonen. 

 
5 MUISTAMISET 

 
Pohjois-Karjalan Puumiesteko 2016 palkinto myönnettiin puutuoteyritykselle 
Binderholz GmbH / Binderholz Nordic Oy. Palkinto julkistettiin vuosikokouksessa ja 
luovutettiin PUUMI-seminaarin yhteydessä (luku 3.3.). 
 
Yhdistys muisti kahta jäsentään vuonna 2017 heidän merkkipäiviensä johdosta: Ari 
Mononen (50v), Pauli Tahvanainen (60v).. 
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